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 שלום לכולם,

אנו בימים האחרונים של חודש יולי. חזאי מזג האויר בכל העולם, מופיעים ומעדכנים  –פוריות 

על עליות בטמפרטורות, במקומות שונים בעולם. אנו, שרגילים לכך כבר שנים, אין חדשות אלו 

 גם הירידה העונתית, בפתח, וגם זו לא תהייה הפתעה.מפתיעות. 

חלקם אף מופיע בתכנות כיום הכלים שיש בידינו הם רבים יותר למדידות וחיזוי מזג האוויר. 

הניהול שיש ברפת ועלינו להשכיל ולהשתמש בהם בצורה טובה. הדיווחים העונתיים 

המסתכמים ביחס של קיץ/חורף בייצור ובפוריות, שונים ממשק למשק ושונים גם בין האזורים 

ת "המתסכלת" הזו בין המשקים, למרות הכלים העומדים לכולם בצורה השונים בישראל. השונו

 דומה, מעלה שאלות רבות.

בעת האחרונה, אנו מסתובבים בכנסים אזוריים, וכולם מצביעים על הירידה בפוריות שנמשכת 

. באותה הנשימה, גם טוענים שאין שינוי בממשק שלהם ואף רואים שיפורים שנים 3-כבר כ

 הם, ו"הפיל היחידי" הגורם לירידה בהתעברות הם הפרים.בכלי הניהול של

 ובכן, הנה לנו מספר עובדות חשובות:

שנים כבר  3הירידה בהתעברות אינה חדשה וקרתה במשך  - נתוני ההיסטוריה .1

 ., תחילת עלייה למדדים טובים2012-, כשב2011-ל 2009בין השנים  ,בעבר

שפיעה במרבית המקרים על שיעוריי מדיניות קיצור ימי המנוחה, מ - ימי המנוחה .2

ההרות עד  שיעורמעלה את  ,אולם יחד אם זאתההתעברות של ההזרעות הראשונות, 

 .ימים לאחר ההמלטה 150

שינוי מתמשך המביא במקומות מסוימים  .שימוש הורמונאלי גובר והולך -הורמונים  .3

 להשפעה חיובית על כמות ההרות ופחות על שיעורי ההתעברות.

גבוה, עדיין מדדי  ואבמשקים רבים בהם השימוש בזרמת חו"ל ה - ת חו"לוזרמ .4

- 2013ההתעברות של העגלות נמוכים בהשוואה לרמת ההתעברות שהייתה בשנים 

. יחד אם זאת, גם עלה השימוש בזרמות ממוינות המשפיעות על ההתעברות 2019

 ות.בהזרעות הראשונ

המשפיע על איכות תאי הזרע בבדיקות פנימיות  בודקת כל גורםשיאון  - בדיקות .5

ובבדיקות חיצוניות. בדיקות אלו יושלמו, בחודש הקרוב, גם בעזרת חברה חיצונית. 

 בינתיים, לא נמצא גורם המשפיע בצורה גורפת על כלל הפרים.

כפי שיש שונות בין המשקים, גם קיימת שונות בין הפרים. אנו  – שונות בתוצאות .6

סטיית תקן אחת  ±מצם זאת ולהביא את מרבית הפרים לסטיות של עובדים כדי לצ

 מהממוצע.

קיימות פניות רבות למערכת המחקר שתעמיק בסוגיית הפוריות.  – מערכת המחקר .7

)מספר החוקרים, כמות הכסף( התוצאות שהיא תביא,  םבכלים המצומצמים שיש לה

לירידה בפוריות למצוא את הגורמים העיקריים  . המחקר ינסההן לטווח הארוך

. בעבר, נמצאו מספר פתרונות המשפרים את הפוריות, והדרכים להתמודד עם בעיה זו

 אולם ההסברה והשימוש הסופי בכלים אלו בשטח, היו מצומצמים, וחבל. 
אחת הטענות המוצדקות של החוקרים, שאין השטח משתמש בפתרונות שמערכת 

 .ת. בנושא זה, רצוי שנשתפרבמטרה להעלות את מדדי הפוריו ,המחקר מפרסמת

הדעות והרעיונות לשיפור, עולים בפגישות האחרונות המתקיימות בסביבת אנשי 

 המחקר שלנו.

כבר בסקירה הקודמת הצבעתי על תחילתה של מגמה חיובית במדד של שיעור ההתעברות. 

באותה הסקירה המלצתי גם שרצוי ונבחן את כמות ההרות ופחות את שיעוריי ההתעברות. 

נראה שמדדי ההתעברות של הפרים בהזרעות הראשונות נמוכים יותר ממדדי ההתעברות של 



 לעבר את פרות גבוהות התנובה שלנו בטווח ההזרעות. אולם במידה ונצליח 1-3הזרעות 

 ונקבל את ההריונות בטווחים הרצויים לנו, נהייה במקומות הנכונים. 1-3הראשונות או 

בפרות  1-3-ו 1מהזרעות פוריים שהתקבלו ופרים מחו"ל של פרים ישראלים  אותלהלן טבל

 .2022אפריל  –2021חודשים, נובמבר  6 -ב בלבד,

 2022 'אפר – 2021 'נוב וריים בחודשיםפמקומיים פרים  -(פרות )מבכירות+בוגרות: 1טבלה 

 שם ומספר הפר
 1-3הזרעות  הזרעות ראשונות

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

סטייה 
 מהממוצע

 14.0 48.6% 251 50.0% 136 9488 קליין

 9.4 44.0% 805 43.0% 421 9426 ביז

 8.3 42.9% 266 42.9% 105 9311 סקנדל

 8.2 42.8% 269 37.6% 133 9478 גולסה

 8.1 42.7% 239 45.0% 111 9466 שלדון

 7.8 42.4% 582 42.4% 316 9248 אכילס

 6.7 41.3% 404 43.3% 217 9480 הגדה

 6.3 40.9% 88 33.3% 57 9101 ומפיר

 6.2 40.8% 321 33.5% 164 9214 גייק

 5.8 40.4% 94 40.4% 52 9474 בילו

 5.6 40.2% 1770 37.6% 813 9063 בוז'י

 4.9 39.5% 281 36.4% 66 7964 פגסוס

 4.6 39.2% 1,994 33.0% 582 9088 רונלדו

 4.1 38.7% 2,212 39.9% 1,145 9127 דאוסן

 

 2022 ר'אפ-2021' בונפרים יבוא )שיאון( פוריים בחודשים  -(פרות )מבכירות+בוגרות: 2טבלה 

 שם ומספר הפר
 1-3הזרעות  הזרעות ראשונות

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

סטייה 
 מהממוצע

 10.2 44.8% 610 47.1% 397 5097 רורי

 9.3 43.9% 4,003 45.6% 2,439 5849 ספקטור

 9.2 43.8% 632 40.8% 380 5076 סוואג

 7.2 41.8% 1,067 40.6% 663 5987 טופשוט

 4.7 39.3% 438 40.3% 288 5953 קוקיקאטר

 

 מסקנות חשובות מהטבלאות:

הם בשיעורי התעברות טובים יותר  2-ו 1הפרים המוצגים בטבלאות  13-מ 65% .1

. נתון זה מתקבל, קרוב לוודאי, 1לעומת שיעורי ההתעברות בהזרעות  3-ו 2בהזרעות 

ממדיניות ימיי המנוחה ה"מתקצרים". אולם הריון המתקבל עד הזרעה שלישית, 

,  2-ו 1כפי שמוצגים בטבלאות  בפרות )מבכירות + בוגרות( יפיםובשיעורי התעברות 

 ימים.  150תומכים בעליית שיעור ההרות עד 

טווחי הסטייה מהממוצע של כלל הפרים שהזריעו בתקופה )מקומי ויבוא( דומים בפרים  .2

 הפוריים.

בהיבטים  ,כשאר הפרים בפרייה ,זרמת הפרים המקומיים עברה את אותם התנאים .3

 ה, לקיחת הזרמה, חומרי המיהול, שיטות ההקפאה והאנליזה לאיכות הזרמה. של הזנ



בשטח. פרים נבחנים פרים המקומיים, שלהם זרמה פחות פורייה, הוא גבוה השימוש ב .4

 יםמשפיע ,וצעירים שלהם אלפי הזרעות, אולם מדדי פוריות הזרמה שלהם נמוכים

 . שמספר ההזרעות בהם נמוך יותר לעומת הפרים הפוריים ,בצורה רבה יותר

 2022 ר'אפ-2021' בונפוריים בחודשים  פחותפרים  -(פרות )מבכירות+בוגרות :3טבלה 

 

 מה משלל הנתונים הללו שיאון יכולה לשנות ולהפיק לקחים:  

ההזרעות , יושפע רבות משימוש בפרים פוריים. 2022אוגוסט  – הרכב לוח פרים הבא .1

אנו , בשל השפעת העונה. יםאוקטובר היא תקופה במדדי התעברות נמוכ-של אוגוסט

נוציא פרים שלהם נתוני פוריות נמוכים ונעשיר את הלוח בפרים שלהם נתוני פוריות 

אלו היא בדגש על הפוריות , הגם שהם עדיין גבוהים פרים . הוצאת גבוהים יותר

 בחמ"מ.

פרסום הלוח, נפעיל כחודשים לאחר  באוקטובר, – מעקב הדוק אחר הבלתי חוזרות .2

את המעקב אחר נתוני הבלתי חוזרות. פר אשר יסטה בצורה משמעותית מהממוצע, 

 יצא מפעילות.

של מכשיר האנליזה המרכזי  קליטתואנו בודקים את השפעת – תהליכים במעבדה .3

נתון  –פולוגיה של תאי הזרע רהנמצא במעבדה והנותן לנו גם את מדדי המוהחדש 

מהמכשיר הקודם והמשפיע על החלטות איכותיות יותר של תאי הזרע, נלקח שאינו 

, והתהליך ABSהחם שיש לנו עם חברת הקשר בנוסף,  במיוחד בפרים הצעירים.

בטיפול היום יומי  שינויים, יגרמו לביצירת המעבדה למיון תאי זרע המשותף איתם 

בזרמות ועלייה בבדיקות האיכות. אנו משקיעים מאמצים רבים בניתוח ההליכים 

שמבוצעים בפרייה ובמעבדה, שבעקבותיהם אנו סמוכים ובטוחים לשיפורים במצב 

 הקיים.

פניות ממשקים לביקורים ההדרכה שלנו בשטח, עמוסה. יש המון מערכת  –הדרכה  .4

וזאת בנוסף לפגישות יזומות שלנו. בפגישות אלו, מנתחים את כלל הגורמים 

המשפיעים על הפוריות, והרשמים והדוחות שאנו אוספים הם מגוונים מאוד. הניתוח 

והלקחים הם על פעילות הרפת וההזרעה בחודשים והשנים טרם הביקור. הביקורים 

אין כוונתם למכור זרמה רבה יותר, אלא לגרום  עיים מאוד.אינם "שיווקיים" אלא מקצו

 אנו חושבים על התגבור של מערך חשוב זה.  המצב ישתפר בפוריות ובגנטיקה.ש

תקווה שבסערת הפוריות הקיימת בעת האחרונה, לא נשכח את כולי  – המערך הגנטי .5

ת. גורם חשוב זה, הוא גורם "שקט" ולא מורגש ביום ההתקדמות הגנטית הרצויה ברפ

הישרדות והתמדה של בנותיהם גורמת היום, אולם בחירה של פרים פוריים, שלימים 

 שם ומספר הפר
 1-3הזרעות  הזרעות ראשונות

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

סטייה 
 מהממוצע

 1.9- 32.7% 1,083 31.8% 534 9462 פיירו

 2.0- 32.6% 1,919 31.4% 956 9459 פסיה

 3.2- 31.4% 1,349 29.9% 643 9464 קישקוש

 3.8- 30.8% 1,911 29.2% 853 9110 מוגלי

 4.2- 30.4% 3,437 30.5% 1,602 9120 רוסריו

 4.2- 30.4% 2,073 29.7% 980 9443 גומל

 4.7- 29.9% 4,457 30.2% 2,838 9154 סלוקי

 4.8- 29.8% 1,146 30.0% 527 9486 קומנדו

 5.1- 29.5% 6,623 28.0% 3,211 9160 אילטון

 5.4- 29.2% 2,668 28.3% 1,681 9037 גוגל

 6.4- 28.2% 1,214 27.1% 584 9457 מיזה

 7.6- 27.0% 2,010 29.1% 950 9429 סתם



גורמת אף היא לנזק כלכלי. הרפת עומדת בעיקר על הבוגרות להחלטות של יציאה, 

שוטף את הארץ, עדיין לא הוא חשוב ביותר. שלל פרי חו"ל ה הישרדותערך השלהן 

 .מגיע להישרדות הפרים הישראלים. אנו נצא ממשבר הפוריות, כפי שיצאנו גם בעבר

, והיא תשפיע על הגנטיקה היא מהלך רב שנים, שרצוי מאוד להתמיד בה לעומת זאת,

 הייצור, הפוריות, ההישרדות, ההתמדה ואופן ההמלטה לאורך שנים.
 

התכנסה הוועדה לקביעת אופי והרכב לוח הפרים הבא. שתי החלטות השבוע  – לוח הפרים

 משמעותיות התקבלו:

בפרוטרוט למעלה, הוחלט על הוצאת פרים שזרמתם לא  פורייה כמוזכר  – פוריות .1

והעשרת הלוח בפרים פוריים יותר. יציאה של פרים נבחנים ברמות גבוהות מאוד 

ת ללוח הנוכחי, וזאת בשל השפעת תקופת ההזרעות. פרים של חמ"מ, תהיה זמני

שרצוי לא גבוהות שלהם, אלו, קרוב לוודאי יחזרו בחורף הבא, בשל איכויות גנטיות 

 .אותם לאבד

שממוצע הצעירים מתחיל לעקוף בצורה כיוון  – יחס צעירים ג'נומים לנבחנים .2

פעילות נכונה בבחירת  משמעותית את ממוצע הנבחנים )מהלך צפוי שקורה בעקבות

, יש משמעות נכונה יותר (והחלטות בספים גבוהים יותר איסוף העגלים ,השידוכים

לשימוש גבוה יותר שלהם. מספר הפרים הצעירים שיוצגו בלוח )מקומי וחו"ל( יהיה 

 גבוה יותר מהלוחות הקודמים. לעומת זאת, מספר הנבחנים יקטן.

הוחלט על פרסום של יותר פרים פוריים, לשימוש  זו,לתקופה  – פרסום פרים פוריים .3

 הזרעות מרובות.ב

 הפרים שיצאו מלוח הפרים הבא הם:

לסיים את הזרמה שלה אבקש  – 'ז, ג'ואי, סבוטאסלוקי, גוגל, אילטון, בוסלדו, אייסמן

 במיכלים ולא לחלק יותר זרמה מהם באתרים.

ך עוד תקופה קצרה שימשי בר לבכל הפרים הצעירים הג'נומים יוחלפו בקבוצה חדשה, למעט 

 גם בלוח הבא.

 ב: ותאריך פרסום הלוח ברפתות וכניסת נתוני הגנטיקה החדשים + המלצות השידוך יהי

 לאוגוסט 17-יום רביעי ה

 התארגנות ופגישות לקראת הלוח החדש יפורסמו בשבועות הקרובים.

 בהצלחה לכולם ושבת שלום,

 יואל


