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 שלום לכולם,

. בעת פוריות וההתקדמות הגנטיתעבודתנו בשטח נמדדת בשני היבטים:  – דיוק בנתונים

האחרונה, עסקנו רבות בנושאי הפוריות, ואמשיך בנושא זה בהמשך. אולם ההתקדמות 

לא חשים זאת ביום  הגנטית בכל רפת ורפת, היא רכיב כלכלי רב משמעות אשר הרפתן/ית

הדיוק בנתונים משפיע  .משמעותייםבסכומי כסף  זאתיום, אולם בטווח הרחוק אפשר לאמוד 

 על ההתקדמות הגנטית והאחריות של כולנו לבצע את המיטב. 

בין הרשום לבין המציאות. הגורמים לאי דיוק יכולים  ,פעולות רבות יכולות לגרום לאי דיוק

בדיקת האי דיוקים נעשית על ידיי גורמים בשיאון )שימחי  יע.להגיע מהרפתן/ית או מהמזר

 ענבר( וגורמים בספר העדר.

 שיאון –להלן הפעולות היכולות לגרום לאי דיוק מהצד שלנו 

נדיר ביותר, אם בכלל, וזאת  – רישום שגוי בין קבלת הזרמה בפרייה לבין המעבדה .1

יומי בין צוות המעבדה -ושת"פ יום מדוקדק , איזו מעבדה/פרייהבשל שימוש בברקודים 

 לצוות הפרייה. 

הרישום החיצוני מחלק/ת הזרמה לבין חלוקה לא נכונה בין  – חלוקת הזרמה באתרים .2

בזמן עבודתו של המזריע, הכנסה ישנם גם מקרים ש. של הקניסטר במיכל הזרמה

 .הם באותו הצבעכשבטעות של זרמת פר א' לקניסטר של פר ב', 

הרשומים במערכות בלידה של עגל/ה שתי פעולות אלו, הרשומות לעיל, יגיעו לידיי ביטוי 

לפי שם אב א' ולמעשה הוא עגל/ה של אב ב'. מציאות שכזו, ששניהם הולשטיין/פריזי 

 .של הוולד/ה DNAבדיקות קשה לזיהוי אלא אם כן מתקיימות  ,)שחור/לבן(

, קות טרם הלידהנבדהפעולות הרשומות מטה, גם הן מקורן בטעות רישום, אולם אלו 

בשלב זה, . לאחר שספר העדר מקבל את אירוע ההריון החיובי מהמשק הנתונים נבדקים

 נתונים:המקורות  תשלושנבדקים 

 שידור ההזרעות מהטבלת של  – רישום המגיע ישירות מפעולותיו של המזריע

 המזריע לספר העדר

 שידור אירועים של הזרעות מהמערכות  – רישום המגיע ישירות מהרפת

 בממשק "נועה" לספר העדר ,הממוחשבות שברפת

 כתיבת אירוע ההזרעה בכרטיס: שם, מספר הפר ותאריך  – רישום בכרטיס

 האירוע

אירוע המשודר מהמזריע ישירות לספר העדר ושאינו תואם לשידור המתקבל ממערכת  –שגוי 

 שברפת.  "נועה"

 במצב זה, "הפוסק" הינו כרטיס ספר העדר של הפרה/עגלה. 

-כמהשגיאות מקורן ברפתן/ית ו 60%-כלאורך השנים, ספר העדר ניתח את השגויים ומצא ש

 הללו אנו שואפים להוריד למדדים נמוכים יותר.  40%-במזריע. את ה 40%

 ים להם ולהוריד את כמותם.  שגיאות אולם תפקידינו להיות מודע וייווצרבמערכת שכזו, תמיד 

 ?אצלנושגויים טרם הלידה ה ותמה מקור

במרבית המקומות, המזריע מקבל רשימת הזרעות לפי  – מערכת השידוכים ברפת .1

מערכת שידוכים מתוכננת. לאחר ההזרעות, קורה שחל שינוי בין התכנון לביצוע. 

במידה ולוחצים על אישור וקבלת הרשימה כפי שהיא רשומה, ללא תיקונים, נוצרים 



כות שגויים בין שליחת הנתונים מהמזריע ובין הרישום המתוקן שמבצע הרפתן במער

  שלו )ליווה את המזריע ותיקן, או שמעתיק את התיקון מהדף המודפס למערכות שלו(.

לפני  בטבלת, הקפדה על תיקון ההזרעה במערכת רישום ההזרעות –פעולה מתקנת 

אישור ושליחת הנתונים לספר העדר. יש פעמים שהתקשורת ברפת לא עובדת. במידה 

 הנתונים הנכונים יתבצע.הזרמת  ,השידור יתחדש ממקום אחרוהנתונים תוקנו ושונו, כש

בוז'י , לדוגמא: ישנם פרים עם שמות דומים –)משק ללא דף שידוך(  טעויות הקלדה .2

 –דאוסן  9128 –דאדון וישנם פרים עם מספרים דומים. לדוגמא,  .סרג' וסרג'יו; וביז

)טעות בשתי הספרות  9023 –בוסלדו  9032 –ברנסלי פרה(; י)טעות ס 9127

 .האחרונות(

 ריכוז והקפדה על הרישום.  –תקנת פעולה מ

. לעיתים הרישום ומספרהפר ושם ב מחויבהרישום בכרטיס   - טעויות רישום בכרטיס .3

של אחד מהם, בטעות אינו נכון. ספר העדר בודק עם בשניהם יש טעות מול הרישום 

 שהתקבל מהמזריע או מהרפתן/ית.

 סדר בחלוקת הכרטיסים לפי השלוחות השונות. ריכוז והקפדה על הרישום. –פעולה מתקנת 

רה שיאון עומדת לרכוש מכונת מילוי והדפסה של קשיות הזרע שתאפשר קריאה קלה ומהי

שלו.  הפקת הזרעותאריך הפר שם, מספר היכלול את ברקוד הזה השל ברקוד הקשית. יותר 

תהיה מחויבת לזיהוי לאחר הפשרתה, קשית כל  –אנו נשנה את תהליך התיעוד בטבלת 

, טרם הטעינה באקדחי ההזרעה. המידע יעבור אוטומתית לטבלת ובכך הזרמת נתונים ברקוד

עלים כבר במרבית המקומות באירופה וכך גם אנחנו ננהג. אמינים יותר לספר העדר. כך פו

שיעורי הצלבתם עם מאפשרת גם לעקוב אחר נתוני הפקת קשית הזרע במעבדה וטכניקה זו, 

מקור מידע חשוב היכול לתת גם הוא ניתוח מדויק יותר על ההפקה . ההתעברות בשטח

  כות של כך בשטח.וההקפאה של תאי הזרע במעבדה וההשל

  2022מאי, -להלן ריכוז השגויים של המזריעים בחודשים ינואר

  2022מאי -: מספר השגויים למזריעים בחודשים ינואר1איור 

כיוון שסביבת המזריעים דומה, ובכל אזור יש את המשקים "המסודרים" וישנם המשקים 

 ת מסודרים", נראה שפיזור השגויים בין המזריעים צריך להיות דומה."הפחו



 לא כך התוצאות.

שגויים. זו עבודה נכונה  0-ומטה, חלקם אף ב שגויים 4-במכלל המזריעים נמצאים  67%-כ

  וטובה. 

מהשגויים שספר העדר מדווח שנגרמות בעקבות פעולה לא נכונה של  40%-במסגרת ה

, שגויים ומעלה10מצאים מזריעים עם רמת שגויים גבוהה שלחלקם אף המזריע, כשליש מכך, נ

 .1ת באיור גבתקופת הזמן המוצ

דיווחים על טעויות בבדיקת הוולדות )עגל או עגלה הנבדקים בדגימת יותר ויותר כיום יש גם 

DNA  למציאת אילן יוחסין שלהם ולמבחן הג'נומיק שלהם(, כפי שהוזכר בראשיתה של

 הסקירה.

הם גם  החיובי, ןריוההבדיקת זמן ב הרמת שגויים גבוההנמצאים במעניין, מרבית המזריעים 

 גבוהים ברמת האי דיוק בלידת הוולדות.

הם נחלת מרבית המזריעים. סדר, הקפדה, מודעות ויכולת דיווחים נכונה,  –רוצה לומר 

בעקבות סקירה זו, ולאחר שיחות שלי עם המזריעים ששוגים יותר, כולי תקווה שרמת השגויים 

 תרד.

 על כולנו לזכור

. דיוק בתוצאות מביא האחריות של כולנו היא דיוק בנתונים שבעקבות כך גם דיוק בתוצאות

 גם לדיוק בגנטיקה ובכך גם להתקדמות גנטית מתוכננת.

 

מגמות טובות וחשובות מתרחשות בשטח. מגמת העלייה של שיעורי ההתעברות  – פוריות

בהשוואה לביצועים של שנה שעברה, מגמה זו . בשלוחת העגלות עולה כבר מספר חודשים

 2019מבשרת ניצנים ראשונים ליציאה מהמשבר. אמנם, עדיין לא הגענו לביצועים של שנת 

 מקווים שמגמה זו תמשיך הלאה.אנו  ולפניה, אולם

יש לציין שמפברואר החלו משקים רבים להשתמש בזרמה ממוינת, ולמרות זאת, מגמת 

  כוללים את הזרמות הרגילות והזרמות הממוינות. 2 באיור הכלוליםהעלייה קיימת. הערכים 

, ואילו בשנה האחרונה, מגמה זו , בתחילת השנה הייתה מגמת ירידה2021-ו 2020בשנים 

 התהפכה.

בנוסף, קיימת מגמה המתבססת יותר ויותר במשקים, על קיצור ימיי המנוחה ושימוש 

יותר של הריונות הורמונאלי גובר והולך להכנסת המבכירות ובוגרות למדיניות של כמות גדולה 

ימים לאחר ההמלטה. מדיניות זו נכונה, אולם יש לבחון אותה בכל משק ומשק, באשר  150עד 

במצב אנרגטי נמוך, מצב גופני ירוד, צליעות או מחלות  תונמצאפרות היא אינה מתאימה כשה

 מטבוליות המשפיעות על יכולתן של הפרות להיכנס להריון. 

לבחון איתם את המדיניות רצוי  –בכך רבות וגם ניתוחי בריאות העדר הניתוחים שלנו עוסקים 

זרעה של קיצור ימיי המנוחה. במרבית המקרים, מדיניות זו פוגעת בשיעוריי ההתעברות של הה

 הראשונה, ולעיתים גם השנייה. אולם במידה ומספר ההריונות, והתזמון של ההריונות עומד

  במטרות הרפת, אז נתון זה חשוב יותר משיעורי ההתעברות.

 יםהיכול ,ובפרים, במעבדה פרייהסביבת הב שיאון מבצעת את כל הבדיקות האפשריות

 :להשפיע על מדדי הפוריות

 הרכב מנת המזון לפרים 

 עלניםר 



 בריאות הפרים 

 מהמאווררים, ומבסיס צבאי סמוךםהסולאריימהגופים  קרינה , 

 בדיקות אויר במעבדה 

 בדיקות מים 
 

משמעותית לא הצביעו על סטייה  שבדקו, מוסמכיםהגופים הבינתיים כל התוצאות מ

 .מהנורמה

במחקר השוואתי לשני  ,בנוסף, אנו מבצעים ניסוי מסודר, הממומן על ידיי מועצת החלב

מכשיריי אנליזה של הזרמה המגיעה מהפרים. התוצאות של שנה א' יתפרסמו בכנס המדעי 

 ר החדש שרכשנו, מתחיל להשפיע.הקרוב, בירושלים. אולם נראה שהמכשי

 

, חברה לבדיקה חיצונית של פעולותינו (IFN)חברת  חודש מגיע צוות גרמניעוד כ, בהזמנתנו

בכך נסגור את כלל ה חיצונית של מעבדות רבות בגרמניה ובאוסטריה. דיזו עוסקת במד

 כהרגלנו, נשקף את כל הפעולות והתוצאות הנלוות.כים. המעגל והבדיקות שאנו עור

 :2 2020-2022לפי חודשי השנה בשנים  ,בעגלותשיעורי ההתעברות : 2יור א

, 2020מצביע על חזרה לביצועי  3בשלוחת המבכירות והבוגרות נראית תזוזה חיובית. איור  גם

 בעלייה. ,כשהמגמות בשתי השלוחות

  2020-2022לפי חודשי השנה בשנים  ,מבכירות ובוגרותבשיעורי ההתעברות : 3איור 
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שבוע , ותחילת הנוכחי בסוף השבוע ישלחובצורה פרטנית, מדדי פוריות לכלל המזריעים, 

 .הבא

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל


