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שיאון בערוץ 1
חברת שיאון ראתה, לאורך שנים, 
את הדור הצעיר המגיע ממערך 

האקדמיה,  כאוכלוסיית יעד שיש 
ליצור איתה קשר. שערי המקום היו 
פתוחים והרצאות בנושאי הטיפוח 
וטכניקת לקיחת הזרמה וההזרעה 

המלאכותית היו חלק מהיחסים 
הטובים שהיו לאורך השנים, ביננו 

ובין המוסדות האקדמיים עד אשר, 
אנו מקבלים טלפון מערוץ 1, את 

עמדתנו תוכלו למצוא בדפי המגזין.

יצוא שיאון ומחלת הפו"ט
לאחרונה הסתיים מחקר מקיף של 
חוקר בריטי הבוחן את רמת הסיכון 

לשימוש בזירמה מפר שחוסן לפו"ט. 
החוקר שבחן את הנושא על רפת 
ישראל בעזרת נתונים שסופקו לו 

ע"י השרות הווטרינרי, הנו חוקר 
בכיר בארגון הבריאות הבינלאומי 

לחיות )OIE(. במחקר נמצא כי הסיכון 
להפצת מחלת הפו"ט במדינות 
נקיות באמצעות שימוש בפרים 

שחוסנו למחלה הנו אחת למיליוני 
מנות זרמה.

חשיבותו של המחקר והחוקר 
משמעותית לשיאון בדרך ליצוא רחב 
יותר. אנו מודעים כי זו תחילת הדרך 

הארוכה אבל גם מסע של 1,000 
פרסה מתחיל בצעד ראשון. אנחנו 

 OIE- מקווים כי המחקר יוצג בכנס ה
הקרוב וממנו יתחיל המסע.

בברכה ובהצלחה,

אלון ענבר
מנכ"ל

חודש ינואר השנה התכנסה ב
ועדת בטיחות של שיאון עם זו 

של החקלאית.
בכוונת הועדה המשותפת לסקור 

בעזרת הרופאים והמזריעים,  
משקים שבהם רמת הבטיחות 

לוקה בחסר. במשקים אלו נבקר. 
יחד עם הרפתנים נמצא פתרונות 
על מנת למזער גורמים שעלולים 

להיות מפגעי בטיחות לנותני 
השרות.

אנו תקווה שמהלך איחוד הכוחות 
יביא להבנה ושיתוף פעולה פורה. 

סיכום תאונות עבודה 2015:
בשנת 2015 היו כ- 120 ימי תאונות 

עבודה מול כ- 80  ב– 2014.
אפיון התאונות הקשות, אשר 

משביתות לתקופה ארוכה נובע 
בעקר מפגיעת פרות שלא 

"קשורות"  אלינו ומאידך אינן  
קשורות בעולים.

פרות אלו מסתובבות חופשי 
סבבינו. כאשר פרה כזו תוקפת 

את המזריע או מעיפה שער אל 
מול פניו, נגרמת תאונת עבודה 

קשה שבעתה לעיתים, נדרש פינוי 
המזריע לבית חולים ולאשפוז. 

מצבים אלו תמיד גורמים לחוסר 
נחת – פתאום לא נעים!!!

מטרת ועדות הבטיחות של 
החקלאית ושיאון לנסות שתאונות 

כאלו לא יקרו. 
בכוונותינו להתריע ולמנוע מצבים 

שבהם "הכתובת הייתה על הקיר "!
נשמח לשמוע מכל אחת ואחד 
מכם על רעיונות לשיפור תנאי 

הבטיחות וללמוד מכם על מנת 
למזער ככל האפשר את האפשרות 

לתאונה.
כולנו מאמינים, שאפשר לעשות 

 .טוב יותר אם רק נרצה
                                                                                                  
מאת: דני גלעד, מנהל תפעול                                                                                                             

יו"ר ועדת בטיחות
                                                                                                                                          054-670-4444

              

משולחן ועדת 
הבטיחות 

למגדלים 
    שלום רב,

בכוונת הועדה 
המשותפת לסקור 

בעזרת הרופאים 
והמזריעים,  משקים 

שבהם רמת הבטיחות 
לוקה בחסר.   
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כנסים

שנה חזרנו לכנס מע"ג ה
בירושלים שנערך בחודש 

נובמבר. מאות רבות של רפתנים 
ועובדים המלווים את ענף הרפת, 

התכנסו ונהנו מכנס מקצועי 
וחברתי כאחד. 

כנס מע”ג 
     בירושלים

חלק מטיפוח הקשר עם כ
הלקוחות ולשם חיזוק המסר 

המקצועי שאנו מעבירים לשטח אנו 
מסיימים בימים אלו סבבי כנסים 

מקצועיים בכל הארץ. 
המפגש הראשון השנה החל במושב 

כנסים 
אזוריים

במהלך הכנס ביתן שיאון היה 
הומה אדם. שיאון היא חלק 
ממשפחת הרפתנים והביתן 

מהווה בית חם לרפתנים הרבים 
המסתובבים בין הביתנים. 

במהלך הכנס בלטה בנוכחותה 
משלחת סינית. משלחת זו קיימה 

פגישות בארגונים השונים המלווים 
את הרפתנים. 

משלחת הסינים ביקרה אותנו 
ואף זכתה לראות את מריו מזריע 

 .ברפת חוף השרון

שיאון היא חלק 
ממשפחת הרפתנים 

והביתן מהווה בית 
חם לרפתנים הרבים 

המסתובבים בין 
הביתנים.  

ההרצאות 
עוסקות בנושאי 

פוריות עגלות, שימוש 
בפרים פוריים, 

והזרעת פרי הלוח.   

שרונה, והמשיך במפגשים ברמ"ג – 
גבעת יואב, עמק הירדן, גליל מערבי, 
רמת צבי, עמק יזרעאל, משקי דרום, 

והערבה. 

למפגשים מגיעים מגדלים מהמגזר 
המשפחתי והשיתופי. ההרצאות 

עוסקות בנושאי פוריות עגלות, 
שימוש בפרים פוריים והזרעת פרי 
הלוח. הפגישות נערכות באווירה 

טובה, ארוחת בוקר על השולחנות 
ושיחה ערה בין הקהל לנציגי שיאון. 

גם נוכחותם של מזריעים, תורמת 
לשיתוף הפעולה היפה הקיים בין 

 .שיאון ללקוחותיה
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עתודות והשידוך הגנטי ה
המתאים להן הם המקור 

 החשוב להתקדמות הגנטית בעדר. 
בעת האחרונה, מערכת הטיפוח 

הרחיבה את כמות העתודות, שלהן 
יש לשדך פרים בצורה מתוכננת. 

עד עתה, שיאון נדרשה להזריע 300 
עתודות, הגבוהות ביותר באומדני 
ההורשה שלהן. ההזרעות בוצעו, 

חלקן בזרמה מקומית וחלקן 
בזרמה מיובאת. כתוצאה מכך נולדו 
כ-120 עגלים שמתוכם נבחרו, לפי 

קריטריונים ברורים, כ-50 עגלים 
למערכת הטיפוח. בעקבות ההחלטה 

בוועדת טיפוח, לעבור לשיטת 
הג’נומיק שבה העגלים נסרקים 

בסמנים גנטים למציאת תכונותיהם, 
הגדלנו את מכסת העתודות מ-300 

ל-1,000. הרחבת המקור הגנטי 
של העתודות, מאפשר להיחשף 

לקווי דם נוספים שלא היו בשימוש 
נרחב. מאוכלוסיית עתודות זו נאסוף 
כ-400 עגלים שכולם יעברו דגימות 

DNA וסריקת הסמנים הגנטיים 
לתכונותיהם. כלומר, גם כאן, קיימת 
הרחבה של האוכלוסייה הנבדקת, 

פי ארבע. בסופו של התהליך, ועדת 
טיפוח תחליט על בחירת 40 עגלים 

ג’נומים מצטיינים, מקווי דם שונים, 
מכלל אוכלוסיית ה-400. 

המגמה העיקרית הינה הרחבת 
המקור הגנטי המאפשר להחשף 

לקווי דם נוספים שלא היו בשימוש 
נרחב ובחירת העגלים בסלקציה 

חזקה יותר ובמהימנות גבוהה יותר.

איך משתלטים על מערך נתונים 
של פרות ועגלים כל כך נרחב, ועדיין 

להכין את הנתונים המקצועיים 
והמהימנים ביותר לאישור העגלים 

הנכנסים לשערי שיאון?
לרפתנים יש ברפת את “נטע” – 

תכנת השידוך. אנחנו דרשנו תכנה 
דומה, אולם משופרת, לוועדת 

מעניינים מומלצים – הועדה 
שממליצה על שידוכי הפרים 

לעתודות ומסמנת את ההריונות 
המעניינים למערכת. ואמנם, ספר 

העדר פיתח תכנה המיועדת לשידוך 
אוכלוסיית העתודות ומעקב אחר 
ההמלטות. התכנה מקנה שליטה 

בפיזור השימוש בכלל הפרים 
המוצעים לוועדה וכלים לניהול 

ופיקוח.

להלן הלוגיקה וסדר הפעולות 
שאיתה ועדת מעניינים מומלצים 
סוקרת את אוכלוסיית ה- 1,000 

עתודות:

קריטריונים לספים של הוולדות 
הנולדים - שילוב אומדני ההורשה 

של תכונות הפר X פרה
הועדה קובעת את הקריטריונים 
לכל תכונה ותכונה. הקריטריונים 
נקבעים בהתאם ליעדים גנטים, 

אולם אין אלו יעדיי קצה, אלא כיוון 
ומגמה. כלומר, כוונתנו להגדיל את 
הטווח ולהכיל בתוכם יותר שידוכים 

מפרים שונים. לדוגמא, בטבלה 1, 
אחוזי השומן והחלבון יהיו חיוביים 

ולא שליליים, פוריות בנות הפר 
גבוהים מ- 1)-(, הסת”ס נמוך מ- 

0.01)-(. הקריטריונים הם תוצר של 
שידוך הפר עם הפרה. שילוב היוצא 
נמוך מערך הקריטריון, נצבע בדו”ח 

בצהוב. הועדה, רשאית לאלץ שידוך 
כפוי במידה והסטייה מהקריטריון 

נמוכה מאוד.
ראה טבלה 1: סף תכונות לשילוב 

הזכר המומלץ X העתודה - סף 
לוולד הנולד.

קריטריון חשוב שנלקח בחשבון הוא 
קרבת הדם שמוגבלת ל-3.125% 

ומטה. כלומר, כל שידוך העולה על 
קריטריון זה, יצבע בצהוב.

כלי עזר   
      לטיפוח
    תכנת שידוך    
                לעתודות

המגמה העיקרית הינה 
הרחבת המקור הגנטי 
המאפשר להחשף לקווי דם 

נוספים שלא היו בשימוש 
נרחב ובחירת העגלים 
בסלקציה חזקה יותר 

ובמהימנות גבוהה יותר.
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גנטיקה וטיפוח

קבוצת הפרים לשידוך
בכל ועדה מומלצים כעשרה 

פרים, חלקם מקומיים וחלקם 
מחו”ל. בטבלה 2 ניתנים הנתונים 

הראשוניים על הפר בעזרתם, 
הוועדה תחליט אם להשתמש בו או 
להחליפו באחר. אחוז השימוש לכל 

פר ופר, ניתן לשינוי והוא מיועד רק 
לתקופת הזמן שבו הועדה משדכת. 

לעיתים, כשרוצים לקדם פר אחד, 
מציבים לו אחוזי שימוש גבוהים יותר. 

בדוגמא הכתובה בטבלה 2, אחוזי 
השימוש זהים. כמו כן ניתן לזהות מיד 

שמונרי-5708, הוא בסיום השידוכים 
שתוכננו לו: מספר המנות שלו בבנק 
מועט וכמות נכבדה של עתודות כבר 

הוזרעו ממנו. פר שכזה, יהיה מיועד 
להחלפה בפר אחר וזאת לאחר דיון 
בתחילת הישיבה. מקורות הנתונים 

תשעה חודשים. על פי רוב, הוועדה 
תוחמת את תאריכי השידוך לחודש 

עד חודשיים לפרות שזה עתה 
המליטו. כלומר: בחודש מרץ-16, 

נריץ את השידוכים להמלטות ינואר 
ופברואר-16.

תוצאות השידוך
כלל העתודות, לטווח הזמן המוגדר, 

עולה במסך אחד ובו כל אומדני 
ההורשה של הפרה, לפי התכונות 

השונות + שיפוט גופני של העתודה. 
לכל העתודות, שקרבת הדם + סף 
הקריטריונים + אחוז השימוש, יהיו 
בין המלצה אחת לשלוש המלצות 

של פרים להזרעה. כמובן שתעלינה 
גם עתודות, להן המערכת לא מצאה 
פרים לשידוך כי כולם היו בעלי צבע 

צהוב באחת מתכונותיהם או בקרבת 
הדם. כלומר, לא עמדו בקריטריונים 

או קרבת הדם. הועדה, תאלץ שידוך 
כפוי מתוך ידיעה של “מחיר גנטי” 

מסוים לתכונה אחת.
ראה טבלה 3: אומדני ההורשה של 

העתודות, לפי תכונות והמלצת 
 המערכת לפרים להזרעה

טבלה 1: סף תכונות לשילוב הזכר 
המומלץ X העתודה  - סף לוולד הנולד

ערךיחסשם הפרמטר

700<חמ”מ

200<ק”ג חלב

0<% שומן

0.01<% חלבון

0.01->סת”ס

0<הישרדות

1-<פוריות בנות

0<התמדה

1.6>ה.ק.בנות הפר

1.5>ה.ק.פר מעבר

104>גודל

100<חלבני

100<רגליים

100<עטין

100<מיקום פטמות

100<עומק עטין

טבלה 2: מצב הפרים המומלצים בתחילת הישיבה

נתונים גנטיםפרות מומלצותמנות בבנק% שימוששם פרמספר פר

נבחן בארץ101,18640ארדמן5636

נבחן בחו”ל10851מונרי5708

נבחן בחו”ל105724אדלוו’יס5742

ג’נומיק בחו”ל101436פיימוס5752

ג’נומיק בחו”ל104731סופרשוט5755

נבחן בארץ1027,54813סימי7614

נבחן בארץ107,04414אופן7695

9014G ג’נומיק ישראלי101,8416אדית

9036G ג’נומיק ישראלי102,81118גרנדה

7987G ג’נומיק ישראלי102,9614פוטין

טבלה 3: אומדני ההורשה של העתודות, לפי תכונות והמלצת המערכת לפרים להזרעה )בשל רוחב העמוד, כל תכונות המשנה והשיפוט הגופני, לא מוצגים(

פר 3 פר 2 פר 1 תאריך 
המלצה

שם פר 
מומלץ

מס’ פר 
מומלץ

 %
חלבון

ק”ג 
חלבון

 %
שומן

ק”ג 
שומן

חלב חמ”מ אב אם 
האם

אב 
האם

שם 
האב

תח’ מס’ 
ס”ע

שם המשק מס’ 
סידורי

ארדמן סימי 22.2.16 סימי 7614 0.04 37 -0.03 33.5 1048 1197 דדון אסא הודל 3 116 דור דוד 1

שידוך כפוי -0.01 33.4 -0.11 26 1123 1141 מרסיה לופ ג’יינג’יי 1 6849 מענית 2

ארדמן אופן 22.2.16 אופן 7695 0.04 27 0.15 44.1 718 1139 סדש לופ ג’יינג’יי 2 6490 אורים 3

ארדמן 22.2.16 ארדמן 5636 0.03 29.8 -0.02 26.6 830 1124 מרסיה אס ג’קי 3 3136 רמות מנשה 4

שידוך כפוי -0.01 36.3 -0.22 15.3 1217 1115 סלגדו טנט ג’קי 4 5135 מעגן ביונתן 5

ארדמן 22.2.16 ארדמן 5636 0.03 31.2 0.03 34.3 877 1097 אבשה הודל ג’קי 2 5094 עין השלושה 6

ארדמן 22.2.16 ארדמן 5636 0.01 28.4 0.00 30.5 873 1089 אסא גדסי ג’יינג’יי 2 6719 מפלסים 7

ארדמן 22.2.16 ארדמן 5636 0.04 27.4 0.05 32.7 735 1089 סופון אס ג’יינג’יי 2 5834 שומריה 8

שידוך כפוי 0.01 30.7 0.07 42.5 942 1071 בוילר גלס פטרושה 2 2200 קליה 9

שידוך כפוי 0.05 31.5 0.05 34.1 799 1059 בר דנון ג’רמין 2 8662 נחשונים 10

קריטריון חשוב שנלקח 
בחשבון הוא קרבת הדם 
שמוגבלת ל-3.125% ומטה. 
כלומר, כל שידוך העולה על 

קריטריון זה, יצבע בצהוב.

הגנטים של הפר מתועדים בטור 
השמאלי ומסמנים גם את מהימנות 
נתוניו לפי הסדר הבא: נבחן בארץ 
)פר עם בנות בישראל( – מהימנות 

גבוהה < נבחן חו”ל )פר עם בנות 
בארץ המקור + המרה לישראל( 
< ג’נומיק ישראלי )פר ללא בנות 

בישראל( < ג’נומיק חו”ל )פר ללא 
בנות בארץ המקור + המרה לישראל(. 
גם נתון זה משפיע על תכנון השימוש 

של הפר בשידוכים של הוועדה. 
ראה טבלה 2: מצב הפרים 

המומלצים בתחילת הישיבה.

תכנת השידוך, מחשבת נתונים 
אלו ומריצה שידוכים, בהתאם 

להתניות שנקבעו )קרבת הדם וסף 
קריטריונים(, לכלל העתודות בטווח 

זמן של חצי שנה לפני תאריך הוועדה 
ועד שלושה חודשים קדימה. סה”כ, 
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טבלה 5: סיכום ההמלצות לעתודות לפי פרים, קרבת הדם והתאמה לפרמטרים מספר פרות שקיבלו שידוך:305

מס’ 
פר

שם 
פר

פרות 
אפשריות 
)קרבת דם(

%
פרות 

אפשריות        

התאמה 
לפרמטרים

%
התאמה 

לפרמטרים 

%
שימוש 

% מס’ 
פרות 

לפי שימוש

פרות 
ששודכו

סיבת הפרש
פסילה 
עיקרית

 %
שודך

%2.0 שומן 1586.061.31031625סופרשוט5755

0.7סת”ס1415.471.51031229מונרי5708

2.0סת”ס32512.471.51031625אדלוו’יס5742

2.3פוריות בנות1294.981.71031724פוטין7987

%2.6 שומן 32012.2132.81031823אופן7695

%6.9 שומן 1726.6337.110312110פיימוס5752

7.5סת”ס46817.9347.31031238סימי7614

%10.0 שומן 1837.04710.11031310אדית9014

10.0פוריות בנות2128.110923.41031310גרנדה9036

%10.0 שומן 51319.620143.21031310ארדמן5636

טבלה 4: סימולציה לשידוך עשרה פרים X פרה 116 – קרבת דם וקריטריונים

פרים שם פר
צפויים

קרבת 
דם

פוריות הישרדותסת”סחמ”מ
בנות

ה.ק. התמדה
בנות 
הפר

ק”ג
חלב

 %
שומן

%
חלבון

עטיןרגלייםחלבניגודל

0.02.59929-0.25590.81.111.577300.000.02101101101111ארדמן

5.12.61918-0.0282-0.3-0.160.23859-0.010.01101108105106מונרי

3.32.658820.01-14-1.6-0.161.66802-0.020.05101104103108אדלוו’יס

3.62.491,011-0.1476-0.80.382.99871-0.030.03102104103111פיימוס

3.82.581,132-0.1513000.380.791031-0.070.01104104104110סופרשוט

0.42.18897-0.05841.81.721.976770.000.03103101102105סימי

6.83.201,080-0.1083-0.30.872.671019-0.070.02102104102106אופן

G 1.63.571,073-0.1275-1.60.242.969580.010.02102102101105אדית

G 0.84.071,034-0.1195-0.11.112.43908-0.050.02100102101106גרנדה

G 0.14.111,078-0.1481-1.30.882.747890.090.05100102101105פוטין

סה”כ 90 פרות עתודה לשידוך מרמת 
884 חמ”מ בחודש ינואר 2016

לדוגמא: פרת העתודה הראשונה 
באומדן ההורשה לחמ”מ שהמליטה 

בחודש ינואר 2016 היא פרה מס’ 116 
מרפת דור דוד ברמת צבי )טבלה 3(. 

לאחר סימולציה של שידוך עשרת 
הפרים מולה מתקבלת התוצאה 

בטבלה 4. שני הפרים היחידים 
העומדים בכל הקריטריונים הם סימי 
וארדמן. לכל השידוכים האחרים יש 

צבע צהוב אחד לפחות - לא עומדים 
בקריטריונים.

ראה טבלה 4: סימולציה לשידוך 
עשרה פרים X פרה 116 – קרבת דם 

וקריטריונים 

סיכום ההמלצות
לאחר הרצת כלל הנתונים, ניתן 

לבדוק את האפשרויות העומדות 
לכלל הפרים המוצעים בוועדה. סה”כ 

היו 305 פרות שקיבלו המלצה אחת 
לפחות בטווח הזמן המוגדר. הטבלה 

נותנת אינפורמציה רבה על הפרים 
העומדים לרשות הועדה. 

1. סף קרבת הדם )3.125% ומטה(: 
הפרים ארדמן, סימי, אופן ואדלוו’יס 

היו בעלי אפשרויות שידוך רבות 
לעומת פוטין, מונרי, סופרשוט פיימוס 

ואדית.

 2. סף פרמטרים )קריטריונים(: 
הפרים אדית, גרנדה וארדמן עמדו 

בסף הקריטריונים שנקבעו בטבלה 
1 טוב יותר, לאין שיעור, לעומת 
סופרשוט, מונרי, אדלוו’יס, פוטין 

ואופן.

3. אחוז שימוש: לפי תכנון לאחוז 
שימוש קבוע בין הפרים, שנקבע 

בטבלה 2, נמצא שלכל פר קיימות 31 
פרות לשידוך: 10% לכל פר מ- 305 

פרות שקיבלו שידוך.

4. שידוכים לאחר התאמה לקרבת 

הדם וקריטריונים: אדית, גרנדה 
וארדמן נמצאו כל הפרות המתאימות 

לעומת מונרי, סופרשוט, אדלוו’יס, 
פוטין ואופן שכמעט ולא נמצאו להם 

פרות מתאימות.

5. הסיבה העיקרית לפסילת הפרים 
היא בתכונות % שומן וסת”ס. 

במידה וקריטריונים אלו ישונו במסך 
הפרמטרים, יתכן וימצאו יותר פרות 

לשידוך.
ראה טבלה 5: סיכום ההמלצות 
לעתודות לפי פרים, קרבת הדם 

והתאמה לפרמטרים

לסיכום, כלי העזר הטיפוחי החדש, 
יעזור לנהל את מערכת השידוכים 

בצורה יעילה מקצועית ובמהירות רבה 
יותר. מערכות התמך לניהול הגנטי, 

 בעדר הלאומי, הן חיוניות 
 .וחשובות

מאת: דר’ יואל זרון, מנהל מקצועי
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הזרעה ועוברים

ונת העוברים 2015/2016 החלה ע
עם שינויי בצוות הטכנאים 

כאשר יואל לנדסמן עזב, מסיבות 
אישיות, את חברת שיאון ואת מקומו 

ממלא השנה בצורה הדרגתית 
גוסטבו ויבשנידר.

עונת 
העוברים

רמת חו"ל וזרמה ממוינת ז
נמצאת ומחולקת למשקים עפ"י 
הזמנה מראש. נתוני הפרים ומועד 

הגעתם לארץ ולמכלי המזריעים 
מפורסמים באופן קבוע באתר 

האינטרנט של החברה בכתובת:
 www.sion-israel.com

זרמות חו”ל 
וזרמות ממוינות 

המצטיין בהמלטות קלות, פוריות 
בנות, התמדה והישרדות. בנוסף, 
רכיביו חיוביים, ובנותיו לא גדולות 
ולפר קוו דם אחר. ארדמן הינו פר 

שהזרענו בו לפני כשלוש שנים 
וכיום הוא עם מבחן בנות בישראל. 

"פר ישראלי" לכל דבר. 
במהלך מרץ, קשיות הפר יהיו 

במכלי המזריעים לכל דורש וללא 
 תוספת תשלום של זרמת חו"ל. 
הוא מוגבל ב"נטע" עד הזרעה 
שלישית, ומומלץ גם להזרעת 

עתודות. אחוזי השימוש שלו לפי 
"המלצת שיאון", מפורסמים באתר 

 .שיאון

 להזמנות: משרדי שיאון
קרן סעידי - 08-8592812

 CRI ייבאנו מחברת
כמות נכבדה של 

מנות זרמת הפר ארדמן 
המיועדות במיוחד “לעונת 

העגלות”

כמות העוברים 
הנשטפים מעגלות, 

גבוהה יותר בהשוואה 
לפרות נחלבות 

השנה, לצד שטיפת פרות עתודה, 
אנו מתמקדים בעיקר בשטיפת 

עגלות מצטיינות. כמות העוברים 
הנשטפים מעגלות, גבוהה יותר 

בהשוואה לפרות נחלבות. אנו 
מאמינים כי בעתיד יחידת העוברים 

תתמקד בשטיפת עגלות, שלצד 
נתוני הוריהן יהיו ברשותנו גם 

נתוני ג'נומיק, שיאפשרו לנו לבחור 
אותן ברמת מהימנות גבוהה יותר 

 .ותוצאות טובות יותר

בנוסף, ייבאנו מחברת CRI כמות 
נכבדה של מנות זרמת הפר 

ארדמן המיועדות במיוחד “לעונת 
העגלות”. לפר יש מבחן המלטות 

טוב בישראל והשימוש בהזרעת 
עגלות מומלץ. הזרמות אינן 

ממוינות לנקבות.
הפר ארדמן 6565 )פלנט–X רמוס(: 

הפרים הממוינים 
שעמדו לרשות 

הרפתנים בשנת 2016 
הינם: קבריולט, בוס-ב’, 

מסי, צ’קאל, מיגואל. כמו כן, 
לרשותכם זרמות של גזע 

הג’רסי והאנגוס.
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הזרמה יקבלו אצל הרפתן שיקול 
רב ויפגעו בתכנון הזרעות נכון עם 

פרים טובים ונוספים. לקחנו בחשבון 
כי הגורם השיווקי והפסיכולוגי יקבלו 
אצל הרפתנים משקל רב בהחלטה 

על השידוך המומלץ. 
עפ"י הנתונים המצטברים אצלנו נתוני 

נתוני פוריות הזרמה 
מקבלת משמעות 

גבוהה בלוחות פרים 
המפורסמים בקיץ

לפעולה מתוך שיקול דעת 
ומידתיות נכונה:

א . מדיניות השימוש המומלצת 
בפרים פוריים ע"י שיאון מכוונת 

לעגלות או פרות קשות התעברות, 
מהזרעה רביעית ומעלה, לאותן 

הזרעות בהן הרפתן רוצה שהפרה 
תתעבר ללא קשר לגנטיקה 

המלווה את הזרמה.

ב . בפרות עתודות או פרות 
מצטיינות גנטית בעדר חשוב מאוד 

ההמשך הגנטי ולכן רצוי להתמיד 
להזריע עם פרים בעלי ערך גנטי 

גבוה ועל כן יש להשתדל להימנע 
משיקולי שימוש בפרים פוריים. 

ג . חשוב לזכור כי פוריות זרמת 
פר תורמת ומשפיעה רק 

באחוזים מועטים בלבד על סיכויי 
ההתעברות של העגלה/ פרה 
בהשוואה לגורמים ממשקיים, 

סביבתיים, אקלימיים ובריאותיים.

יאון משקיעה מאמצים רבים ש
לשיפור איכות תאי הזרע במנת 

ההזרעה. מספר התאים הכללי במנת 
הזרע המיוצרת בשיאון משתנה 

ונמצא בטווח מספר התאים המיוצר 
בכלל העולם. לעומת זאת, מספר 

התאים החיים לאחר הקפאה-
הפשרה והנעים לכיוון אחד, גבוה 

יותר בהשוואה למנות זרע המיוצרות 
במקומות אחרים בעולם. 

פוריות הזרמה של מרבית פרי שיאון, 
נמצאת באזור הממוצע ומעטים 

מאוד מובהקים לחיוב או לשלילה. 
יחד עם זאת ישנם פרים, שלאחר 

הזרעות מרובות, נמצאים כמצטיינים 
בפוריות זירמתם. החל מלוח פרים 

דצמבר 2012 החליטה חברת שיאון 
לפרסם שתי טבלאות של פוריות 
זרמה לעגלות ולפרות. בטבלאות 

אלו, מצוינים שלושה פרים המצטיינים 
בפוריות זרמתם. כולם מעל ממוצע 
כלל הפרים. ההחלטה לפרסם את 

נתוני פוריות הזרמה לוותה בחששות 
רבים מתוך דאגה כי נתוני פוריות 

לשימוש בפרים 
      עם פוריות זרמה גבוהה

המלצות והנחיות

פוריות הזרמה מקבלת משמעות 
גבוהה בלוחות פרים המפורסמים 

בקיץ כאשר גם הרפתנים וגם 
המזריעים נותנים לתכונה זו משקל 

רב ולעיתים אף מוגזם. כבר מתחילת 
פרסום נתוני פוריות הזרמה אנו 

מזהים שימוש חורג וגבוה. 
אנו מגלים משקים שהעלו את 

אחוזי השימוש לפרים פוריים למעל 
20% ובהקשר לכך ברצוננו לחדד 

את הדגשים הבאים המכוונים 
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שיאון

 חודש האחרון נערכו ב
בשיאון ביקורים חשובים אשר 

 מסכמים תקופה ארוכה 
של שינויים מהותיים שנעשו באתר 

הדרומי של החברה. 
ביניהם ביקור של נציגיי השירותים 
הווטרינרים הישראלים, בראשותו 

של ד"ר נדב גלאון, וביקור ד"ר 
Timothée Vergne למטרת סיכום 

מחקר משותף בנושא הערכת 
סיכונים של העברת נגיף 

ביקורים בשיאון
נכנסת לשגרת בדיקות של נציגי 
השירותים הווטרינרים, בתדירות 

שתיקבע לפיקוח ומעקב על 
הבטיחות הביולוגית של זרמת 

הפרים המופקת ונשלחת לצריכה 
מקומית וליצוא. 

רגולציה זו, מעמידה אותנו בתקנים 
בין לאומיים גבוהים, המקנים לנו את 

היכולת לייצא ולספק את הזרמה 
ללקוחותינו בישראל, ברמה הגבוהה 

ביותר. 
במסגרת זו ערכנו מספר שינויים 

מהותיים באתר הדרומי של החברה. 

מבין השינויים שנערכו: 
הוצאת חלוקת הזרמה מחוץ 
לגדרות האתר, סגירת האתר 

והפרדה פיזית בין האגפים, פיקוח 
על הנכנסים למשרדים, מעבדה 

ופרייה, נהלי כניסה חדשים לגורמי 
חוץ, לבוש המזהה ומפריד בין 

העובדים השונים: עובדי מעבדה, 
מזריעים, עובדי פרייה ופיקוח טוב על 
.נושא ההדברה במבנים ובפרייה

בתמונה: פגישת נציגי השירותים הווטרינרים ונציגי שיאון

בתקופה הקרובה 
חברת שיאון נכנסת 
לשגרת בדיקות של נציגי 

השירותים הווטרינרים, 
בתדירות שתיקבע, 
לפיקוח ומעקב על 

הבטיחות הביולוגית 

הפה והטלפיים דרך זרמת פרים 
מחוסנים הנמצאים בשיאון.

בתקופה הקרובה חברת שיאון 

ד. במידה וישנה החלטה 
להשתמש בפר מסוים באופן 

חריג בשל פוריות זירמתו, מומלץ 
להשתמש בו לניצול יתרון זה 

בעיקר לפרות/ עגלות מהזרעה 
שלישית ומעלה ולהמעיט 

בהזרעות 1-3. אנו ממליצים 
ומבקשים להזריע את שלושת 

ההזרעות הראשונות לפי התכנון 
הגנטי ולא להתחיל עם פר פורה 

כבר מהזרעה ראשונה )גם בעונת 
הקיץ(.

ה . שימוש חורג בפר מסוים יגרור 
אחריו שימוש מופחת בפרים 

אחרים להם יתרונות ותכונות 
טובות אחרות.

ו. שימוש חורג לאורך זמן בפר 
מסוים עלול להביא לידי צמצום 
אפשרויות עתידי להזרעות בשל 

 .יתר קרבה בשארות

מאת: אמיר שיפמן
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תגובת שיאון לכתבה 
שפורסמה בערוץ 1

ברת שיאון שיתפה פעולה ח
לאורך שנים עם הדור הצעיר 

המגיע ממערך האקדמיה. שערי 
המקום היו פתוחים והרצאות 

בנושאי הטיפוח וטכניקת לקיחת 
הזרמה וההזרעה המלאכותית, היו 

חלק מהיחסים הטובים שהיו לאורך 
השנים עם המוסדות האקדמים.

לפני כחצי שנה, פעילה של 
“אנונימוס” ניצלה את שיתוף 

הפעולה והגיעה לשיאון במסווה 
של סטודנטית לוטרינריה המבקשת 

להשלים נקודות לתואר ע”י 
השתלמות מעשית בפרייה. היא 
הספיקה להקליט ולצלם מעט 

חומרים, עד שזוהתה והסתלקה 
 מהמקום.

אלון ענבר-מנכ”ל שיאון מבקש 
להעביר את המסרים הבאים:

•  חברת שיאון ראתה, לאורך שנים, 
את הדור הצעיר המגיע ממערך 
האקדמיה, כאוכלוסיית יעד שיש 

ליצור איתה קשר. שערי המקום היו 
פתוחים והרצאות בנושאי הטיפוח 
וטכניקת לקיחת הזרמה וההזרעה 

המלאכותית היו חלק מהיחסים 
הטובים שהיו לאורך השנים, ביננו ובין 

המוסדות האקדמיים.
•  הטיפול בפרים הנו נשמת אפם 

של העובדים בשיאון. 365 יום בשנה  
וסביב השעון מבחינה רפואית, 

תזונתית וממשקית. העבודה נעשית 
באהבה גדולה.

•  אין, ולא הייתה מעולם בשיאון 
שום פעולה העשויה להתפרש 

כהתעללות בבעלי חיים.
•  בחודשים האחרונים, מתוך 

בקרה הפנימית שלנו, נעשו בשיאון 
מהלכים במטרה לחדד את נהלי 

העבודה והבקרה, שהינם עפ"י נהלי 
איזו מחמירים ועל בסיס תקנים בין 

לאומיים.
•  סביבת העבודה עם הפרים 

בגודל כזה, מחייבת משנה זהירות 
הן לטובת הפרים והן העובדים, לכן 

ההגנות הרבות בסביבת הפר והצורך 
בקשירת הפר.

•  הטיפול בפרים הינו נשמת אפם 
של העובדים בשיאון. 365 ימים 

בשנה וסביב השעון מבחינה רפואית, 
תזונתית וממשקית. העבודה נעשית 

באהבה גדולה ובחינה מתמדת בכל 
הקשור לצער בעלי חיים. 

•  ביחד עם השירותים הווטרינרים 
אנו לומדים ויוזמים מהלכים לרווחת 
החיה ומניעת צער בעלי חיים. חלק 

מהתהליכים הנבדקים הם: הנזם, 
הכוויה והחלפת ה"טיזר" בגולם 

שעליו יקפצו.
•  שיאון חברה המשרתת את ענף 
החלב על מנת להבטיח רצף של 

אספקת חלב באיכות מובילה 
בעולם. אנו מטפחים לכיוון של 

המלטות קלות, הישרדות ובריאות 
הפרה. הטיפוח והרפתנים רואים 

ברכה רבה בעמלנו. כל זאת נעשה 
בידם האמונה של אנשי מקצוע 

ומזריעים אשר מחליפים פר מרביע. 
היתרונות של ההזרעה לעומת 

ההרבעה הם רבים כשהעיקריים 
בהם: בטיחות הפרה, ריבויי בשארות, 

המלטות ומניעת מחלות מין.
בשלב זה אנו בוחנים מחדש את 

נהלי הכנסת אורחים לאתר שיאון, 
ע"מ לקבוע נהלים ברורים שיצמצמו 
אירועים דומים בעתיד, ובכדי למנוע 

מתחזים ההורסים עמל כפינו, 
העומד על שנים, במחיר של מספר 
צילומים, שלעיתים קרובות יוצאים 

מהקשרם, למסך הטלוויזיה ולציבור 
 .הנרחב

הטיפול בפרים הנו 
נשמת אפם של 

העובדים בשיאון. 365 יום 
בשנה  וסביב השעון מבחינה 
רפואית, תזונתית וממשקית. 

העבודה נעשית באהבה 
גדולה.

מטפלים 
באהבה
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המלצות שיאון

סיטבון הינו פר 
מצטיין בתכונות יצור 
ואומדני ההורשה לאחוזי 
שומן וחלבון עומדים על 

-0.04  במהימנות גבוהה 
של 93%. 

סיטבון 
 7631
פר מוביל

ארו לכם פר ניבחן עם אומדן ת
הורשה גבוה לחמ”מ, ללא 

בעיות רבות בשידוך עקב קרבת דם 
ובנוסף, מתאים להזרעה בעגלות...

אז יש כזה. הוא חי ובועט וזמין החל 
מלוח הפרים של יוני 2013 ועד היום. 

שמו סיטבון. על אף היותו פר ותיק 
בלוח הפרים השימוש בו לא רב 

ולכן אני מוצא לנכון להיות הסניגור 
והממליץ על השימוש בפר זה. 

תחילה:
הסיבות שבגללן חלק מהרפתנים 

חוששים משידוך פר זה לפרות 
הרפת: אחוזי מוצקים נמוכים ושיפוט 

גופני בינוני. סיטבון הינו פר מצטיין 
בתכונות יצור ואומדני ההורשה 
לאחוזי שומן וחלבון עומדים על 

-0.04  במהימנות גבוהה של 93%. 
מבנה העטין הכללי בשיפוט איכותי 
עומד על 98  במהימנות של 71%. 

כדאי לשים לב שסטיית התקן 
לתכונות שיפוט גופני קרובה ל- 6 

יחידות וכך יוצא שפרים בעלי שיפוט 
עטין 106 ומעלה או 94 ומטה הינם 
אבות לבנות יפות מאוד או רחמנא 

ליצלן, מכוערות מאוד, בהתאמה. 
לבנותיו של סיטבון מבנה עטין 

ממוצע, בפועל. 

לסיכום: 
א. אין לסיטבון קרבת דם לבני 

ג’סטיס או מסקול, השפעת הזרמה 
שלו על התעברות חולבות ועגלות 

חיובית ונראה כי השפעתו כפר 
מעבר על המלטות ראשונות – טובה.

ב. אנחנו יכולים לקבל רווחיות 
טובה מאוד מפרה קטנה, יעילה, 

יצרנית, שורדת ומתמידה. ללא בעיה 
משמעותית בשידוך פרים בעתיד. 

רק טוב יכול לצאת מכל זה. גם אם 
תהיה השפעה מסויימת על אומדן 

ההורשה לאחוזי מוצקים בעדר. 
עבודת טיפוח עם סיטבון במקביל 

לפרים ריכוזיים )ג’יי, מקרו, גדר 
וגספר( ופרים מצטיינים בשיפוט 
גופני )איסר, אופן, ג’ייג’יי( תועיל 

מאוד לקידום סך התכונות התורמות 
לכלכליות הרפת. אז קדימה 

 !לעבודה

מאת: ינון דותן, מדריך

באילו היבטים סיטבון מצטיין, מלבד 
היותו הפר המוביל בלוח ומנות 

זירמה זמינות:

גודל גוף: 
בנותיו של סיטבון בגודל גוף ממוצע 

)99( ובגובה נמוך )95(. מה רע בפרה 
קטנה ויעילה שמצטיינת בתכונות 

יצור לחודשי הקיץ החמים? 

הישרדות: 
חכמים ממני כבר ציינו את המחיר 

הכבד של תחלופת הפרות על 
רווחיות העדר. מכאן יוצא שפרות 

השורדות בעדר תורמות למאזן 
הכלכלי. בנותיו של סיטבון שורדות 

122 ימים יותר מממוצע בנות הפרים 
המקבילות. ערך זה בלוח דצמבר 
2015 עמד על מהימנות של 82%. 
זוהי מהימנות טובה עבור תכונה זו.

פוריות בנות והתמדה ביצור 
בתחלובה: 

פוריות בנותיו ממוצעת: -0.73 , 
כאשר סטיית התקן לפוריות טובה 
או גרועה מאוד תהיה בטווח של 7 

יחידות. בנותיו של פר זה מתמידות 
ביצור החלב, לאורך רוב ימי 

התחלובה. 
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לשון הפר
עלון שיאון לענייני 
הזרעה מלאכותית
עורך ראשי: ד”ר אמיר שיפמן 

עורכת: קרן סעידי 
 עיצוב: עומרית ליבוביץ - 

CREATURA סטודיו 
הפקה: דפוס א.ר גרפיקה

amir@sion-israel.com :לתגובות

נפרדים מעובדים

“לכל סיום
יש התחלה 

חדשה...”

חודשים האחרונים נפרדנו ב
ממספר עובדים שליוו אותנו 

במשך שנים ארוכות במסירות 
ובנאמנות. 

חלק מהעובדים פרשו לגמלאות 
 וחלקם פנו לדרך עצמאית. 

מסיבות פרידה מרגשות ומכובדות 
נערכו במסגרת החברה. 

חלק מהמסיבות אורגנו על ידי 
הרפתנים באזור העבודה של 

המזריעים. ברכות, אוכל טוב ואווירה 
טובה ליוו את הערבים המרגשים 

הללו.

אנו רוצים לברך ולאחל הצלחה 
רבה ובריאות טובה לעובדים 

הפורשים: עופר מנדלמן - מנהל 
הפרייה, רמי רונן - מזריע, איתן דקל 
- מזריע, אלכס רוזנר - מזריע, יואל 

לנדסמן - מזריע וטכנאי ביחידת 
העוברים, רחל חנינה - עובדת 

 .המעבדה
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