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 לכולם שלום,

. בתקופה זו, כבכל "תקופת המעבר"-חלק מ םההמשתנה,  רהאווירוחות הסתיו ומזג  - פוריות

 . הקיצישנה, מדדי הפוריות יורדים, בעקבות ההשפעה של עומס החום 

הזו נכונה.  האמירהאחרים,  לקיציםאכן, בהשוואה והיה קיץ קל, , שהקיץ האחרון טועניםיש ה

 ין קיץ, ושיעורי ההתעברות יורדים.אולם הוא עדי

 לפי חודשי השנה. 2020-2022בין השנים  השונות להלן תוצאות השלוחות

, לפי חודשי השנה, 2020-2022וכלל ההזרעות בשנים  1: שיעורי התעברות בהזרעה 1טבלה 

 במשק השיתופי



עלייה יפה מגמת , לאחר תנודה שלילית לביצועי ההזרעה הראשונהבאוגוסט,  - עגלות

, נראה לשלוחה זו בניתוח הביצועים של השימוש בזרמה ממוינת. ואר עד יוליבחודשים ינ

שבמרווח גדול בין ביצועי זרמה רגילה לזרמה ממוינת, לזרמה הממוינת השפעה שלילית 

דיין קיים. וצפויה על ביצועי הפוריות. באוגוסט, אחוז השימוש של זרמה ממוינת יורד, אולם ע

 .ה זוהמגמה של שלוחכיווני נמתין לספטמבר, אוקטובר ונזהה את 

, אולם הביצועים טובים יותר משנים עברו. יהצפויש ירידה אומנם  – פרות )מבכירות +בוגרות(

במידה וכך יהיה, ניתן לומר ש"עברנו את הקיץ . אמעניין לראות את היפוך המגמה בחודש הב

 בשלום".

אולם, כפי שכבר נכתב בסקירות קודמות, הנתון החשוב ביותר לרפתנים הם כמות ההרות לפי 

חודשי השנה והנתונים מראים שבמרבית הרפתות, מספר הפרות ההרות לפי התכנון של 

המגמה של הקדמת ההזרעה וקיצור ימיי המנוחה  הרפת נמצא במקומות הטובים. כלומר,

)נראה בעיקר בבוגרות(, יכול לפגוע בשיעורי ההתעברות של משקים מסוימים, אולם כמות 

 ההרות, בסופו של התהליך הוא מספק.

 ן המתמשך והמתרחב איך לנהוג ברפת:הדיו

  גבוה בהורמונים להכוונת ההזרעה העיוורת )ללא סימני קיצור ימיי מנוחה ושימוש

 לחודשים המיועדיםדרישה(, וקבלת הריונות מתוכננים 

  התחשבות במצב הגופני של הפרה, ביסוס ההזרעה על דרישה טבעית המלווה בזיהוי

רות , ושימוש הורמונאלי רק לפעל הפרהמחברות שונות של סנסורים הקיימים 

 הנדרשות לכך.

אנו לא לבדנו בעולם, וקבוצות רפתנים נוסעות ולומדות מהנעשה במקומות אחרים. גם 

רבים  . ערכיותהספרות המדעית מתחבטת באסכולות אלו והתשובות מכל מקום הן לא חד 

. ולא כך קורה בפוריותכך ויצא לך כך.... עשה –קבל תשובות החלטיות ל צים ורמאיתנו 

מתפרסמים כתובים הנוטים לתת משקל חיובי לתוצאות ממספר משקים המעלות  בישראל

  את מדדי הפוריות כשהן נוהגות בשיטה זו או אחרת.

הכלכלית המשמעות  –את הכל צריך למדוד, בסופו של התהליך, במדד חשוב אחד 

  למדדי הפוריות השונים ברפת.שמתקבלת לאחר שינוי המדיניות 

הולכת וגוברת של שימוש האנו נמצאים במגמה  .גם להיבט הציבוריומעבר לכלכלה, 

הורמונאלי, כדי לקבל את ההריון הרצוי. המגמה הזו, היא בניגוד לכוונות לקוחותינו 

. להיבט הציבורי, יש משמעות גוברת המשתמשים במוצרינו כחלק ממנת המזון היומית שלהם

 והולכת ואנו חייבים להיות קשובים לכך.

 כן, השונות בין המשקים גבוהה, ויש הצלחות מכאן ומכאן. 

בסוף בסוף,  ,ילך ויגבר אולם בתוכנו" ואנשי המקצוע הדעהקרוב לוודאי שהוויכוח בין "מובילי 

והכלכליים לרפת, ושאת  אופטימאליםקיימת גם הפרה/עגלה הנועדה להיות בהריון בתנאים ה

  .החלב ומוצריו, בעקבות ההריון הזה, גם יקנו

 בעולם הגדול, באירופה במיוחד, לשיקולים אלו יש משמעות גבוהה מאוד.

מבנים, )זיהוי דרישות,  טובהאני אישית מאמין ויודע, שלרפתן הישראלי יש סביבה מקצועית 

במרבית המקרים, יהיו חיוביות  שאם ישתמש בה נכון, התוצאות הזנה, ווטרינריה, הזרעה(

דוגמאות חיוביות לכך יש למכביר במשק הישראלי וגם גם ללא מתן הולך וגובר של הורמונים. 

 בעולם.

 

 .םווייטנא –ואם בעולם הגדול, הנה חוויה "טרייה" מרפתות במזרח אסיה 



ו עד לפני כעשור, לא השתמש .םבווייטנאוגם נושא החלב מתפתח בצעדי ענק במזרח,  –יצוא 

, כי פשוט לא היו בהישג היד. כיום נבנות במוצרי החלב כפי שהמערב משתמש  םבווייטנא

 רפתות ענק במקומות אלו ותעשיית החלב מתפתחת.

שנים שבהם לא היינו במגע אישי עם לקוחותינו, בשל איסור כניסה והגבלות  3-כלאחר 

 . םבווייטנאהקורונה, קיבלנו הזדמנות עסקית במיזם מתחדש 

 

 Nutifood- נמצא בדרום ליד העיר ופרות  12,000-פרויקט שמתפתח לכPleiku קבוצת .

Nutifood 5,000-מחדשת שני אתרים שבעבר החזיקו פרות בתנאים לא טובים. כיום יש כ 

פרות בשני אתרים, שלהם החלטה עקרונית להתקדם גנטית בפרת ההולשטיין פריזי. אנו 

את הזרמה רק החלטה לקבל  Nutifood ת האמריקאיות, שלקבוצת מתחרים שם מול הקבוצו

מנות זרע. לפי כל הסימנים, אנו מקבלים הדים מאוד  22,000מספק אחד. המכרז הוא על 

 .התבסס על הגנטיקה הישראלית הגלומה בזרמת פרי שיאוןחיוביים להחלטת הקבוצה ל

 

 מין( )משמאל( וגידול העגלות )מי Nutifood -ב סככת היונקים

 

 

-עגלות הזזות כל חודשיים 20היונקים לחודש בכלובים. מגיל חודשיים, גידול קבוצתי של גידול 

 מ"ר 12X15תאים של בין שלושה 

 

 

 

 



 

 לשיאון Mr. Keinשיתוף פעולה טוב בין מנכ"ל הרפת 

 

 

 

TH Milk -  וץ ישראלי. כיום בהקמתו הם התבססו על טכנולוגיה וייע. ידוע בישראלפרויקט

 30,000-מדו אותם( הנותן שירות לכינמצא שם צוות מזריעים מיומן )שעובדי שיאון ליוו ול

ברפת אחת המחולקת לשלושה אתרים צמודים +מרכז מזון גדול. הפרויקט כל כך  פרות

, בכלל ישראל להזכירנופרות ) 50,000-כ מצליח שהוא מתרחב לעוד שני אתרים וביחד יהיו

 . ההתרחבות לשני האתרים הנוספים מתבצעת על ידיי מספר מקורות:פרות( 120,000-יש כ

 שימוש גבוה של זרמה ממוינת שאת עודפי העגלות מוציאים לפרויקטים החדשים 

  תחילת שימוש בטכנולוגיה שלIVF  בהעברת העוברים. מקור של פרות גבוהות תנובה

 והעברת החומר הגנטי לפרויקטים החדשים

 ממקור חיצוניועגלות עוברים  קניית 



וההתרשמות שלי מפוריות כלל הפרים )שלנו וגם  TH -ב שתי את חברי המזריעיםפג, לאחרונה

האמריקאים( הייתה גבוהה. עומס החום שם, במיוחד הלחות, היא גבוהה מאוד, אולם עדיין 

ימים לאחר  40-50ב ללא שימוש הורמונאלי )רק לפרות ללא סימני דרישה ושחלות חלקות, ולאו

 ההמלטה(, מגיעים לתוצאות יפות מאוד, עם "עודפים" למימוש בפרויקטים אחרים של הקבוצה.

   בהזרעת הפרה. AM/PM -מקפידים על שיטת ה מקומי, מזריעיםצוות בשל 

הייתי שם מספר פעמים וכל פעם אני מתרשם מ"הקפיצות" שהם מבצעים, במיוחד בשטח 

בפוריות וההשלכה על הצד הגנטי התומכות ההשקעה העצומה בטכנולוגיות שונות הפוריות. 

"שממה" בנושא  שם לפני כעשור הייתההיא  מרשימה.  ,זמןהלאורך שיתבטא בעקבות כך, 

  .עם פוטנציאל גנטי גבוההטכנולוגיה  בקדמתהחלב, והנה חלפו להם השנים, והם 

.....ולכן אין המצליח/נכשל שם יהיה רק רפת אחת וזה לא הכללזו  –אבל כפי שאמרתי למעלה 

 גם כאן. זו רק דוגמא אחת.....

  

Vinamilk –  מוציאה מכרזים ליבוא זרמה למגוון ספקים מהעולם )חברות לשנה, אחת

אירופאיות, אמריקאיות ושיאון(. כל שנה אנו זוכים במספר אלפי מנות, וגם השנה, אנו בשלבים 

 . מספר פריםכבר שבהם הגשנו 

, בטבלה אחתאשר דרכו הם יכולים להשוות את כלל הפרים אינדקס מקומי יש  Vinamiik -ל

הוועדה המקצועית שלהם כבר דנה בשלל . הם מקבלים את ההחלטות המקצועיות ועליה

הפרים מרחבי העולם, וקיבלנו הודעה שגם חלק מהפרים שלנו עברו את הדרישות שלהם 

 ובקרוב מאוד נקבל את הבקשה ליבוא.

מהשיחות שאנו מנהלים איתם ניתן לומר שהם מאוד נהנים ובוטחים בגנטיקה הישראלית. 

בשיווק מאוד אגרסיבי.  המונפתיקה האמריקאית, לטענתם, אנו עומדים בחזית אחת עם הגנט

 כיוון שכך, הם מתחילים להיכנס יותר ויותר לשידוכים והסתכלות על הקירבה בשארות. 

משדכים להם פרים האמריקאים "לוקחים" את נתוני הפרות מהעדר, חלק מהשיווק האגרסיבי, 

רות היא לא ההתחשבות בקרבה בשאאמריקאים, ומחזירים את התוצאות לרפת המקומית. 

  נשמע מוכר?העיקר בשידוך האמריקאי... 

 Vinamilk כל פעם מחדש.בהם קשה להתמודד מול המכונה האמריקאית אולם אנו נוגסים 

עם קווי דם קצת אחרים מהקוו האמריקאי הגבוה והגדול. הקוו הישראלי  Outcross-רואים בנו כ

דות  בפוריות, הישר מדדי הגנטיקה, והמון חלב ומוצקיםנותן להם גם פרות קטנות יותר, מניבות 

 הקשים בוויטנאם זה מאוד מתאים. לתנאים  גבוהים.

 הערכה גבוהה על העבודה שלנו כאן....לעיתים אני נוסע רחוק כדי לשמוע 

Sexed Semen –  שיאון נמצאת בתהליך של סיום שלב ההקמה.  ממוינת לנקבות:זרמה

כלומר, שינינו בקומת המעבדה הרגילה שלנו, שני חדרים והפכנו אותם לחדר הנמצא תחת 

אותו חדר, עובר גם סינון כל הזמן. האוויר הנכנס ל אחידה ולחות בקרה גבוהה של טמפרטורה

 מיוחד והריהוט לכלל הכלים שאנו רוכשים, כבר במקום. 

מיומן במיוחד לעבודה הספציפית עם מכונת מיון האנו בשלבים מתקדמים של קליטת כח אדם 

לווילס, אנגליה סוף נובמבר בצוות זה, נוסע  לצד העבודה בה. הכרוכיםוכל הטיפולים  תאי הזרע

בחזרתם, הם יקבלו את המכונה  . ABS- Intelligeneבאחת ממעבדות  להכשרה מיוחדת



המתוכננת לנחות ולהיכנס לחדר בדצמבר. צוות אמריקאי יגיע ביחד עם המכונה, כדי להתקינה 

 וגם ללוות את הצוות המקומי, בתחילת דרכו. 

 ינות מפרים ישראלים., אנו מתחילים לייצר את מנות הזרע הראשונות הממו2023בינואר 

פרויקט חשוב שיקדם את רפתני ישראל למקומות הנכונים. שימוש בזרמה ישראלית ממוינת 

 הינו "חלום" שמתגשם כעת. 

אני סמוך ובטוח, שאיכות המוצר תהייה בדיוק כפי שקשית אמריקאית יוצאת מכל אחת 

ת המוצר הם גבוהות ברחבי העולם. הסטנדרטים לבדיקות איכו  ABS-Intellligeneממעבדות 

מאוד ובעיקר אחידות לכל המקומות. הרפת הישראלית כבר משתמשת מספר שנים בזרמה 

מדווחים על מגמת עליית במדדי  ,גם בישראל ,, שלאחרונהABS Intelligene-ממוינת שמקורה ב

זאת, בעקבות מחקרים ושימוש מושכל יותר של מדיומים  הפוריות של הזרמה הממוינת.

 ושיטות הכנה לזרע העובר את התהליך. אנו היום, שותפים למידע זה ונתקדם ביחד איתם.

אשר  ABS-Intelligeneבין שיאון למדעני  יתפתחויותר מיזה, אני בטוח שמחקרים משותפים 

 חלקם אנו מכירים כבר אישית.

, במלון לדצמבר 12-14השנה בתאריכים יתקיים  – הכנס השנתי למדעי הבקר והצאן

: בקישור. תכנית הכנס התפרסמה ומובאת ה בירושליםרמד

https://www.kenesbakar.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A

A/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A4%D7%95%

D7%A8%D7%98%D7%AA.aspx 

 

 הקישור כבר קיים באתר יצרני החלב.

 

  עובדים הרוצים להגיע, נא לעדכן את קרן אה.גם אנחנו נהיה שם בביתן יפה וגם במתן הרצ

 

 ברכות לממשלה החדשה ו ,שבת שלום

 שבוע טוב

 יואל

 

https://www.kenesbakar.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%AA.aspx
https://www.kenesbakar.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%AA.aspx
https://www.kenesbakar.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%AA.aspx

