
 

29.11.2019 

 שלום לכולם,

 אני תמיד בוחן את פעילותינו בשטח, לאורך התקופה.מעבר בין לוחות הפרים, בזמן ה

 שני נושאים חשובים ברפת: ,כל הזמן ,שיאון מנסה לשפר 

 גנטיקה .1
 פוריות .2

הגנטיקה היא רכיב חשוב מאוד ברפת, ותרומתה משמעותית ורבה. תרומת ההיבטים 

עומדת לנו מערכת הפעלת הרכיב הגנטי, לולתקופות ארוכות.  הגנטים מתבטאת לאורך שנים

לפי אחוזי השימוש  ,התקדמות/נסיגה של העדרהשידוך המאפשרת לנו ולרפתנים לראות את 

של הפרים. מערכת חשובה זו, מאפשרת לרפתנים להתקדם לפי המטרות שהם העמידו 

ים המתמידים לבחור את לעצמם, תוך כדי שמירה על אחוזי ריבוי בשארות נמוכים. רפתנ

לערכים גנטים,  בהתאםגם  בוחרים להוציא את הפרות מהעדרבנוסף, הפרים הנכונים, ו

  ותרומה כלכלית טובה.  ,התקדמות נאה ,גורמים לטווח הארוך

את שמענו האמריקאית,  ABSמחברת  פול תומסבהרצאה האחרונה, שבה התארח אצלנו, 

ה הגנטית". השיווק האגרסיבי שלהם מושתת "פלטפורמ-ל הדגש שהם נותנים בשיווק

 לרפתן/ית.  הכלכלית  גנטית והתרומהההתקדמות הבעיקרו על 

לנו בישראל, אין הדבר חדש. אנו עובדים "בסביבה הגנטית" כבר שנים רבות, וכל הטיפוח 

מושתת על כך. השינוי הגדול החל בעולם, מגיע לידיי ביטוי במעבר מטיפוח פנוטיפי, 

דדים של שיפוט גופני ורכיבי החלב, לטיפוח גנטי המכיל בתוכו תכניות שידוך על שבעיקרו מ

זורמים למערכת מרכזית  ואנו רגילים שכל העדר הישראלי מנותח גנטית ונתוניבסיס גנטי. 

אינן נמצאות במעקב של "ביקורת ואחת. בעוד שבעולם, רפתות רבות לא מודעות לרכיב זה, 

ת בעולם המערבי, יוצרות לעצמן מערכות יקרות ועצמאיות חלב". חברות ההזרעה הגדולו

 למציאת ובחינת הפרים, המתחלפים בקצב מסחרר בעידן הג'נומיק.

רבות כבר  מגיעה.כמובן שכל זאת לא "פועל" במידה והפוריות נמוכה והתרומה הגנטית לא 

רכבת מהמון הפוריות היא תכונה מו –כתבתי בנושא הפוריות אולם על דבר אחד אין עוררין 

 יכולים לתרום במספר דברים: מצדנורכיבים שביחד מגיעים לתוצאה. אנחנו 

 מקצועיות המזריע .1
 איכות תאי הזרע .2

 בחירת פרים פוריים לשיפור התכונה ברפת .3
 הדרכות בשטח .4

" ואסכם את פעילותם בארבעת החודשים בחירת פרים פוריים הפעם בסקירה, אכתוב על "

 האחרונים.

כפר פורה  2019שהוצג בלוח אוגוסט צעיר ג'נומי : פר 9203 –סוגיטה א הפר בכותרות הו

, וזאת לאור נתוניו הבולטים בסטייה חיובית לממוצע בלוח לפרים פוריים ,בטבלה מיוחדת

 . כלל הפרים לעומתביצועי הפוריות 

 



שם 

הפר

מס' 

הפר

אבות 

הפרים

מס' 

הזרעות

סטייה 

ממישור 

הייחוס

חמ"מ 

PD17

1,2555.3738סיטבוןXג'מצ'י9203סוגיטה Gעגלות

1,0373.5738סיטבוןXג'מצ'י9203סוגיטה Gפרות

 9203 – סוגיטה: נתוני פוריות זרמת הפר 1טבלה 

ניתן דגש על ביצוע התכנית הגנטית עים בכל הפגישות המקצועיות ובשיחות עם המזרי

ורק לאחר מכן, שימוש בזרמת פר פורה. בכך ניתנת החשיבות  בהזרעות הראשונות

להתקדמות הגנטית, כפי שהרפת מתכננת, ורק במידה והעגלה/פרה לא מצליחים להיכנס 

 להריון, יש להתחיל להשתמש בזרמות הפרים הפוריים.

בפרות. יש לציין שבדף השידוכים המוגש  1-4-בעגלות ו 1-3הזרעות ראשונות הן הזרעות 

בגרסאות בעתיד, . לא נכנסיםעדיין פרים פוריים לטאבלט,  תלמזריע או שמשודרו

ההזרעות. מכאן שכל בחירה של מתוכננות של "נטע", גורם הפוריות יגיע לידיי ביטוי בתכנון ה

 המזריע או הרפתן.בחירת לפי  הינה, סוגיטה

 2019: הזרעות פרי הלוח ופרים פוריים בעגלות ובפרות בלוח אוגוסט 2טבלה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמות 

לתקופה

המלצת 

שיאון

שימוש 

בפועל

כמות 

לתקופה

המלצת 

שיאון

שימוש 

בפועל

    7%9%14,234      1881%8,011     9978,199גוגל

      4%5%7,754      1,5608%8%4,445     9346,005וויירי

    5%8%73,726      3,33513%18%7,399   92710,734שושן

    5%8%23,459      736,630     7946,703דראג

    5%3%29,783      172,286     7412,303סגריר

      4%4%4,424      293,082     7103,111עג'מי

    5%7%32,877      2,80713%15%5,963     6788,770גוליבר

    3%2%20,259      74612%4%1,376     6772,122ג'סיקה

    3%2%16,744      1,46112%8%1,783     6123,244זניקס

  4%3%117,538      1040.6%2,686     6062,790בופון

    3%2%66,997      1,05812%6%1,892     5982,950גרדן

      4%3%4,608      332,327     5502,360ראדה

    4%3%36,309      882,375     5352,463ווג

4%3%      452,341     8932,386אוויס

2%4%      733,787     8273,860פאג'ר

2%2%      1,0645%6%1,938     8003,002אסרס

2%2%      6695%4%1,530     7672,199מנצ'ל

4%2%      7785%4%1,374     7442,152מארסיי

4%1%         4794        731798סיידו

4%2%      111,952     7051,963מטמון

2%2%      202,016     6992,036אוגר

2%1%      5315%3%1,256     6871,787פלוקי

4%1%      6105%3%1,112     6851,722איאקס

4%2%      291,888     6541,917אודיסוס

2%2%      51,328     6481,333אגמי

4%1%      7805%4%1,239     5922,019בומי

2%1%      265%0.1%1,055     8421,081ברגמן

    1%11,396         4102%799     6871,209ג'יהול

      4%8,459      603,151     6603,211בטומי

    5%11,142      9795%4,516     7385,495סוגיטה

4%5%      04,076פר בשר

    1%11,546         8334%577     7771,410קבריולט

         1481%147        1,073295קוקיקאטר

           4375        846118קומנד ל

סה"כ לוח      1861787,206   101,747

פרי ג'נומיק

פרים פוריים ובשר

פרים נבחנים

חמ"מפר
סה"כ 

הזרעות

סה"כ 

הזרעות 

חיים

פרים נוספים בתשלום

פרותעגלות



פרותעגלותתכנון גנטי

38%הזרעות 1-3

37%הזרעות 1-4

הזרעות בין העגלות והפרות. בפרק זמן זה, מתוכנן  5,500-הזריע כ סוגיטהניתן לראות ש

היו על  סוגיטהזרעות. ניתן להיווכח שהזרעות ה 2,000-3,000לפר צעיר ג'נומי להזריע בין 

 ?זאת למהוחשבון הזרעות פרים אחרים. 

מכלל ההזרעות של העגלות והפרות היו בטווח ההזרעות  84%-באותה תקופה, כ

גלות/פרות ע 16%התאמה. כלומר, נשארו רק ב, 1-4או  1-3המתוכננות לקידום הגנטי,  

 הזרעות מרובות.ל

 .סוגיטהל להלן הבדיקה שנעשתה ע

 2019שימוש בסוגיטה להזרעת הפרות בלוח אוגוסט : 3טבלה 

 

 

 

נבחר להזרעה, הוא היה בטווח ההזרעות  סוגיטהניתן להיווכח שמעל לשליש הפעמים ש

 הראשונות ועד הזרעות שלוש/ארבע, כלומר על חשבון פרים אחרים.

, נמצא מנעד העגלות בשלוחת הזו, לפי פעילות פרטנית של המזריעים סוגיהאת ה בחנתיכש

שימוש  70-77%. שני המזריעים הקיצונים ביותר היו בטווח של סוגיטהעצום של שימוש ב

. ממוצע המזריעים 12%-כלעומת השניים הנמוכים ביותר שהשתמשו רק ב 1-3בהזרעות 

 . 3, כפי שנכתב בטבלה 38%עמד על 

לבין מדדי  ,שלוש-, להזרעות הראשונותסוגיטההקשר בין החלטת המזריע להשתמש ב

הפוריות שלו, היה חלש מאוד. כלומר, הלחץ הנובע מתקופת הסתיו )תקופה בה הפוריות 

בשפל, בכל שנה(, לשימוש בפרים פוריים, כבר מההזרעות הראשונות, הינו לא טוב ומזיק 

כלל פוריות הרפת, ועל מפוריות זרמת הפר היא חלק קטן להתקדמות הגנטית של הרפת. 

. אנו חייבים להשתמש בה "פותרת הכל". ממש לאו להאמין( שזרמת הפר לנו לחשוב )א

רק במקומות שבהם אנו יכולים לעזור, ואלו ההזרעות המרובות ולא בהזרעות הראשונות, 

 שבהן חשוב יותר לתת דגש לתכנון הגנטי.

 . כשאנו בוחרים בפר ג'נומיקתפקידנו הוא גם קידום גנטי וגם פוריות –אני חוזר ומדגיש 

 פורה, כבר מההתחלה, אנו פוגעים בייעודינו, וחבל.

אבקש להתנער ממנהג של שימוש מוקדם  –לוח חורף  – 2019רגע לפני לוח פרים דצמבר 

זו תקופה טובה של פוריות ורצוי שנשתמש בכלים העומדים לנו, בצורה  מידי בפרים פוריים.

 מושכלת.

 :)לפי סדר הזמנים( הרצאות ארבעשם באנו מופיעים  השבוע, –והצאןכנס המדעי של הבקר 

)יום ג'  התעברות פרות חלב השפעת שעת ההזרעה על - 2018קיץ : אמיר שיפמן .1

14:50) 

)יום ג'  בשני העשורים האחרונים סקירת ביצועי פוריות בעגלות התחלופה: ינון דותן .2

15:50) 
 (16:30: העברת עוברים בפרות החלב )יום ג' גוסטבו וייבשניידר .3
זרמת בקר עם ריכוז תאי  בחינת שיטה לשיפור איכות מנות הזרעה של: וגןטניה ק .4

 (17:10)יום ג'  זרע נמוך
 

 יישר כח.     שבוע טוב, יואל מכובד בנושאים חשובים. גייצו


