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 לכולם שלום,

 הנושאים העיקריים בה היו שניים:השבוע התקיימה ועדת טיפוח ש

 דילמה של מחסור במזון גס ואמצעים אחרים להעלאת אחוז השומן והעלות הנדרשת .1

מדיניות בחירת הפרים להזרעת עתודות לטיפוח, בחירת העגלים ועדכון בנושא  .2

 בדיקת ג'נומיק לעגלות  

  נושא השומן )עודף או מחסור( עולה מעת לעת  - דרכים לשיפור רכיב השומן בחלב הפרה

 , שהציג את הנושא, העביר הרצאה מקיפהגבי עדיןבמחוזותינו. הפעם אנו בעת מחסור. 

 ,ימיםעל נושא השומן והדרכים להעלותו בחלב הפרה. מסתבר שדרכים לפתרון קי וטובה

קשה סף, במידה ורוצים להעלות את כמות המזון הגס במנה, אולם העלות לכך גבוהה. בנו

יכולה  שמדינתנוכמות החומר הגס הכללי בשל סיבה פעוטה אחת,  וזאת ,מאוד לבצע

לדוגמא, השנה ויר. ושלא נדבר על איכותו המושפעת גם ממזג הא לא מספיק. ,להפיק

. אולם בעת הקציר, והיבול היה רב ,שדותההייתה ברוכה במשקעים אשר היטיבו עם 

. התוצאה, יבול לא בוצע ,קציר בזמן. מכאן שביצוע הלא פסקו במקומות רבים, המשקעים

טיפוח, השאלה הייתה מכוונת האולם כיוון שהדיון נערך בוועדת  רב באיכות נמוכה יותר.

  לצד הגנטי.

הועלה משקל השומן לעומת החלבון.  2017נידון מעת לעת והראייה, בשנת  חלבון:יחס שומן

שימוש רב יותר של פרים שלהם רכיבים גבוהים, הביאו לתוצאה בחירה ונתון זה, בתוספת ל

רק  קבלניתן לגנטיקה ביטוי להאת . כיוון שדרסטית ברכיב השומןגנטית של עלייה  ,גנטית

מן באינדקס עלייה במשקלו של השובכיוון השל שלוש שנים ומעלה, הרי שינוי  יםבטווח

 ,החסרונות ,נתנו היתרונותילהיות בדיון המוקדש רק לזה. בדיון זה, י ךצרי הטיפוח,

 .PD17 –החמ"מ על כלל התכונות האחרות ובסופו של דבר על  ,והמשמעויות הכלכליות

 גנטים.ההיבטים הות על הרצאתו של גבי סבבה בעיקר על ההיבטים הממשקיים ופח

 

 הייתה השנה הראשונה  2018שנת  – בחירת הפרים להזרעת עתודות ואיסוף העגלים

 :עדת טיפוחוול שולפי היעדים , בצורה מסודרת שעבדנו בתכנית הג'נומיק

 באיכות גנטית גבוהה ,עתודות משודכות בפרים 1,000 .1

 עתודות ממליטות 800 .2

 שלהם סמנים גנטים וערכי ג'נומיק , וקבלתעגלים זכרים 400איתור וסימון  .3

מקווי דם שונים ובערכים גנטים  ,לשנתון עגלים 400-מכלל ה עגלים נבחרים 40בחירת  .4

 המתאימים לאינדקס הטיפוח הישראלי ,גבוהים

 מה ניתן לשפרום עמדנו ביעדים אלו? היכן החוליה החלשה? אה

 להלן מספר הגדרות:

הראשונות בחמ"מ  1,000פרה/עגלה הנמצאת בטווח  – לתכנית הטיפוח עתודה .1

PD17 עתודות. סף זה  1,000 קיימותומעלה  שממנו 827 הוא. הסף התחתון היום

להזרעה ות ת המלצולעתודות אלו, מתקיימ משתנה ועולה לאחר כל מבחן פרים.



)ישראלים או  העומדים בספים גבוהים של אינדקס הטיפוח הישראלינבחרים  מפרים

 . ל(מחו"

על חלק מהעתודות  ,מקיימת דיון חודשימעניינים מומלצים ועדת  – המלצות .2

. נבחרים פריםמ הזרעה ,בתכנת שידוך מיוחדתוממליצה  ,המוגדרות בסעיף א'

ר מועברים המלצות אלו מתקיימות כחודשיים לאחר ההמלטה. שם ומספר הפ

כך שהמדבקות הצהובות מסופון המזריע ולתכנת השידוך הקיימת בנטע. ישירות ל

אולם הן מגיעות לעיתים  ,לחיבור על כרטיס הפרה, הן רק חיזוק והדגשההמגיעות 

ההמלצות  ועדכוןמאוד בקליטה "זריזה"  כיום  באיחור של מספר שבועות. המערכת

כדי להתחיל להזריע את הפר המיועד  לפתקאות הצהובותחכות ואין ל ,החדשות

  ה.לעתוד

דרך  )בלילה העוקב להחלטות ועדת מעניינים מומלצים( לרפת ההמלצה עוברת

פשוט  יי אישורטבלת פרות והמשק קולט אותה בבוקרו של יום למחרת על יד

   חדש. "גנטיקה פרות"קליטת קבצי ל

במשך עתודות בהריון מתקדם להמלטות רצויות למערכת הטיפוח. סימון  – מעניינים .3

, במועדים לכלל אוכלוסיית הפרות והפרים גנטיםשלושה מבחנים השנה מתקיימים 

בטווח  רים.נובמבר. חודש לאחר מכן, מתפרסמים לוחות הפו יולי, מרץקבועים: 

ארבעת החודשים, הערכים הגנטים אינם משתנים ואנו סורקים את העתודות שערכן 

ות. זאת משום, שהמלצות לפרות הראשונ 1,000-מסף ה חמ"מ נמוך 80-הגנטי כ

 אלו חלו שנה קודם, ואנו רוצים לזהות את התוצרים שלהן.

 ומכאן לטבלאות והסיכומים:

  מומלצותעתודות 

נבחן ישראלי, נבחן חו"ל,  ים שנבחרו להזרעת העגלות מגיעים מארבעה סטטוסים:הפר

 80-99%מהימנות הפרים הללו בישראל חשובה ועומדת על . ג'נומיק ישראלי, ג'נומיק חו"ל

 ג'נומיק ישראל או חו"ל.ל 46-56%-לנבחן חו"ל ו 65-75%לנבחנים ישראלים, 

 פרים להזרעת עתודות לפי סטטוס :1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם לרכוש זרמה רביך. אנו משקיעים מאמצים א נמווניתן להבחין שכמות הנבחנים מחו"ל ה

)אירופאים, סקנדינבים או מצפון אמריקה(, אולם בשנים האחרונות, אנו נוחלים הם של

אכזבות רבות. עיקר הפריות בעולם משכנות בתוכן עגלי ג'נומיק המזריעים באחוז ניכר את 



לא נמצאים  לכל עגל שכזה, יהיה גם מבחן לפי בנותיו. אולם בהגיעו לכך, מרביתם הפרות. 

 .לפי מדיניות חברות ההזרעה, וזאת בפריות ואין להשיג את זרמתם

. פרים אלו אנו ממליצים לרכוש י פרים נבחנים חו"לשנ בזרמת לעתודות  כיום אנו משתמשים

  75-78%: ותהיפ ומהמנויותגם בצורה פרטית וזאת בשל איכותם הגבוהה 

 מתאים לעגלות(+,0.15+, % חלבון 0.18, % שומן 1,073)חמ"מ  5953 –קוקיקאטר 

 +, מתאים לעגלות(0.18+, % חלבון 0.29, % שומן 846חמ"מ ) 5954  - ל נדקומ

. כל הרוצה, נא ליצור קשר עם למנה ₪ 70 שלפרים אלו מוצעים לרכישה פרטית במחיר 

 . הזרמות תגענה בסתיו הקרוב.( israel.com-keren@sionקרן בשיאון )

 

 

 2018שנת  –פרים להמלצת עתודות : 1איור 

 

 2018שנת  –לצות מו: סיכום מ2טבלה 

mailto:keren@sion-israel.com


 לקחים ומסקנות מנתונים אלו:

 תודותע 1,000היעד =  – הגדלת מספר ההמלצות 

 קצב לא מספק )משקים, שיאון( ה – כלל העתודות עוברות ג'נומיק 

 גלות החלו להיכנס להמלצות. עגלות גבוהות חמ"מ עוברות ג'נומיקע – גיל העתודה 

 בשנה האחרונה. ימוששלא היה מספיק  – שימוש בג'נומיק ישראלי 

 

 המלטות מעניינות 

אב "סטטוסים של  4מגיעות כשנה לאחר ההמלצה. גם כאן הם מחולקים לפי 

ע כמותם מוכפלת לעומת ההמלצות וזאת בשל סריקה לפי חמ"מ ופר מזרי". הריון/המלטהה

 .2 ובאיור 4-ו 3ת המביא כמות גדולה יותר של פרים, כפי שמתבטא בטבלאו

 מענייניםפרים : 3טבלה 

 עתודות לפי סטטוס להריונות/המלטות

  

  

 

 

 2018שנת  – להריונות/המלטות ענייניםמפרים : 2איור 

 



מס' מעניינות
מס' 

משקים
מס' פרים

 גיל עתודה, 

תחלובות

חמ"מ  

לעתודה

359279772.9826

מעניינים בשנת 2018

לסטטוס . האחוזים המחושבים 357 יהסה"כ הריונות/המלטות מעניינות השניתן לראות 

פרים בסטטוס מסוים לסה"כ ההריונות/המלטות בשנת הם היחס בין כמות ה ,הפרים השונים

 –. הנבחנים והג'נומיקים הישראלים נמצאים באחוז דומה. לעומתם, זרמת חו"ל 2018

 נמוכים.אחוזים 

 וזאת למה?

כפי שתואר בפרק ההמלצות. במיוחד  ,בהמלצות היה נמוך  - מצאי זרמות חו"ל .1

 חו"ל. נבחנים

מכלל ההמלצות מבוצעות  80%-כ ,גבוהה – לביצוע ההמלצות משמעת המזריעים .2

. אולם זה לא מספיק. שלוש ההזרעות תהמיועדו 3-לפחות הזרעה אחת מבין ה

צריכות להתבצע. העובדה היא: מספר ההריונות המגיעות לביצוע מזרמות אלו הוא 

 .20%-נמוך ומגיע לנמוך מ

לעיתים פרות  - פרות בין השנים, נכנסות ויוצאות, לפי המבחנים השונים .3

 זרמת חו"ל, יוצאות מ"רדאר" הסריקה וזאת בשל ירידת החמ"מ שלהםשהתעברו מ

כל ההריונות מסף מסוים נבחר לא  – בחירה סלקטיבית של העתודות ההריוניות .4

, מספר עגלים רמת חמ"מ בתוך קוו הדם, לסימון אלא מתבצעת בחירה לפי קווי דם

הריונות מלקבל  הרבה ציאההקיימים במערכת מקוו הדם. בחירה ראשונית זו, מו

  סימון מערכת

 

 2018שנת  – להריונות/המלטות ענייניםמפרים : סיכום 4טבלה 

 

 

 

 

 עגלים ג'נומיקים חיים בשיאון 

 2018שנת  – חיים לטיפוחג'נומיקים : עגלים 5טבלה 



 סיכום 

עמד ביעדו ועל כך תודות לחברי שמציבה לנו ועדת טיפוח, העגלים השנתיים  40יעד 

 ועדת מעניינים מומלצים. 

המתפרסמים  44-)עגל אחד יצא מה שחלקם החל לתת את הזרמה עגלים 43ישנם 

כולם ברמות גבוהות של חמ"מ טיפוח ופזורים במספר רב של בתי אב. קרוב  .(5בטבלה 

לוחות יהיו מובילי הפרים הנבחנים של  ,, מספר פרים מרשימה זושנים 3-עוד כלוודאי ש

  .2022/3פרים 

המתקבלים  השינוי העצום של פיזור בתי האב, וביסוס על ערכי העגלים הג'נומים

 ,שיגרמו בעתיד הקרוב הם כפי שהיה בעבר, ופחות על ערכי האם או האב להחלטה

  לשיפור לוחות הפרים והתקדמות גנטית טובה יותר.

 במספר דברים: לשפר י, ראו"40-אולם את הדרך ל"נבחרת ה

 העתודות 1,000אמידה ביעד  .1

 חומר גנטי מחו"ל, במיוחד מנבחנים חיזוק קבלת .2

גדולה של נתונים המשתנים הכמות הבניית טבלאות ניהול נוספות לשליטה על  .3

 שלוש פעמים בשנה

, העוזרים בבניית זראעואפרים  לאתי ליכטכאן המקום להודות לאנשי ספר העדר, ובמיוחד 

 מערכות ניהול אלו וערים לכלל הבקשות והשינויים הנדרשים "תוך כדי תנועה" שלנו. 

 תודה ושבת שלום

 יואל


