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 שלום לכולם,

 גבוהי חמ"מ. מפרי הלוח ופרים ג'נומים  ,להפיק זרמה ממוינת בשיאוןהתחלנו  – זרמה ממוינת

להסבר  ,ועם קהל לקוחותינועובדים בשיאון פגישות מקצועיות עם האנו עמלים על תכנון 

 . שימוש נכון עם הזרמה הממוינתוהמלצות ל

 יתואמו בהמשך. במגזרים השונים, פגישה ראשונה מתוכננת כבר באזור יח"מ. אזורים אחרים

כפי שהובטח, באמצע פברואר נפרסם את רשימת הפרים הישראלים שזרמתם ממוינת לצד 

  ממוינת.  שזרמתםמחו"ל פרים 

 ,רעהבנוסף למחיר ההז ,₪ 120 –המחיר של הזרמה הממוינת "כחול לבן" הוא אטרקטיבי 

  .שזרמתם ממוינתהישראלים והוא זהה לכלל הפרים 

 

 

כן, גם הוא מועמד לזרמה ממוינת, במידה ויעמוד  –סוג'י שלוש מכונות ממיינות את הזרמה של 

 בכל תנאי איכות המוצר המוסברים בהמשך.

 

 



ינים את תאי הזרע ואת בדיקות האיכות ילהלן דף הסבר מקוצר על הטכנולוגיה בה אנו ממ

 הרבות בהן אנו נוקטים.

 

בדיקות איכות טכנולוגיה ו – "כחול לבן" זרמה ממוינת  

ממותגת בשיאון בשם  IntelliGen Techologies שלבטכנולוגיה  זרמה ממוינת לנקבות

SheOn . 

 נוזליםמעט  המכילה טכנולוגית בפלטפורמה, ייחודית בצורה מיוצרתהזרמה הממוינת 

 . נמוך בלחץו הרציפהזורמים בצורה 

 לאה זכרייםה זרעה תאיאת  יםדישמאת תאי הזרע הנקביים בעזרת קרני לייזר וממזהים  אנו

 מלחץ להימנע כדי הסופי תוצרעוברים ל שבוריםה התאים. חלקם של על ידיי שבירתם רצויים

ממין   חיים זרע תאי מכיל SheOn של המוצר, לפיכך. , הנקבייםהרצויים התאים על מיותר

 .(זכרים בעיקר) זרע תאי שברי מעט וגם נקבה

IntelliGen Technologies מרכיבי את להעריך כדי קפדניים איכות מבחני ואימתה פיתחה 

 לתאי שנעים בריאים זרע תאי בין הבחנה מאפשרים שפותחו המבחנים. המוצר של האיכות

 לכימות המפתח הן אלו שיטותהנשארים ומגיעים לקשית ההזרעה.  ושברים ,חייםשאינם  זרע

 .קביעת המין הנקביו ההפשרה לאחר מדויק זרעאיכות 

IntelliGen Technologies  במערכת משתמשת  Hamilton-Thorne IVOS II, ניתוחל 

 להערכת , (CASA - Computer-Assisted Sperm Analysis) מחשב בעזרת זרעאיכות ה

 . תנועתיים תאים

 תאים רק שנספרים באופן, בסיסי לבן אור במקום, UVמערכת  עם מבוצעת CASA -ה מדידת

 IntelliGen לטכנולוגיית המותאם המבחן. מתים תאים לאו(, וסטטיים תנועתיים) חיים

Technologies  ,תאי של הכולל המספר את ומחשב התנועתיים התאים ספירת את מספק 

 לאיכות כמדד ההפשרה לאחר תנועתיות באחוז משתמשים לא אנו. לקשית תנועתיים זרע

 התאים סך את מודדים אנו ,זאת במקום. מוחלטת ספירה ולא יחסי מונח שזהו מכיוון המוצר

 . מוחלטים במונחים התנועתיים

 IntelliGen טכנולוגיית עבור ספציפית אופטימיזציה עברו ,הפנימיים האיכות בקרת מבחני כל

Technologies הושמדו ושחלקם עבר ש הזרע תאי של נוכחותם את בחשבון לקחת כדי

 כאשר רבים פרמטרים עבור שונות תוצאות להפיק עשוי שהמוצר שאומר מה, לקשית ההזרעה

 .לטכנולוגיה שלנו אומתולוגיות אחרות ושאינן טכנו באמצעות נבדק

 לכמות מאושרתנבדקת ו )מרוק זרמה של הפר העובר מיון לתאי זרע נקביים( אצווה כל

 -טכנולוגיית ה באמצעות X כרומוזום הנושאיםביים נק זרע תאי של )ערך סף( המינימלית

.PCR  רגישה אינהו המוצר ייצור בתהליך תלויה אינה זו בדיקה שיטת, לציין חשוב 



 PCR -הטכנולוגיית שיעור הנקבות במנת הזרע בעזרת  בדיקת. המשתמש של לסובייקטיביות

בכך, . Y -או X כרומוזומי הנושאים זרע תאי של היחסית האוכלוסייה למדידת מאוד מדויקת

תאי זרע  86%העומדים על פשרת לעמוד בתנאי הסף המוצר עולה לרמה גבוהה המאאמינות 

 90%לממוצע של הגיעה הטכנולוגיה הזו  בעולם, במציאות, לאחר מיליוני הזרעות נקביים.

 נקבות.

אינו  שהמוצר להבטיח כדי השחרור להזרעה לפני חיידקים עבור נבדקת אצווה כלבנוסף, 

 .הרגולטוריות הדרישות בכל עומדמזוהם ו

 . מושמדת האצווה בדיקות האיכות,מ יותר או תבאח תעומד לא אצווה אם

 .עליונה חשיבות בעלת היא האיכות

לפברואר, פגישה  14-לרשום ביומנים: ביום שלישי הנא  – לעובדי שיאון פגישות מקצועיות

 .הזרמה הממוינתה בנושא מקצועית באתר שיאון דרום ולא בקיבוץ אייל. עיקר הפגישה תהיי

 זמנים ותכנית לפגישה יפורסמו בשבוע הבא.

 שבוע טוב ושבת מנוחה,

 יואל

 

 


