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הראשון בלוח הפרים
הפר ג’רמין, בנו של ג’סטיס, ממשיך לצבור הישגים

ביקור במשקים
צוות “שיאון” ביקר ברפת של קיבוץ גלעד

דבר המנכ”ל

לקוראים שלום רב,
הרפתנים  ציבור  מכם,  רבים  לראות  שמחנו 
הייתה  כתמיד,   .2010 ירושלים  בכנס  והמגדלים, 
להחליף  ישירות,  אתכם  לפגוש  טובה  הזדמנות  זו 
רשמים ודעות ולהתעדכן הדדית לגבי המצב בשטח. 

בכל המישורים.  בתנופת העשייה  “שיאון” ממשיכה 
במגזין שלפניכם תוכלו למצוא סקירה נרחבת אודות 
הפעילות  משתקפת  ממנו   2010 יוני   - הפרים  לוח 
המקצועית המאומצת של “שיאון”. אנו עובדים במרץ 
על שיטה חדשה לבחירת הפרים אשר תתבסס על 
הג’נומיק. מדובר בתהליך של סריקה גנטית ל-900 
הנראה  על-פי  בארץ.  צאצאים  מבחן  שלהם  פרים 
בחברות מקבילות לנו בעולם הנמצאות קצת לפנינו 
נוכל  הקרובות  בשנים  כי  תקווה,  אנו  זה,  בתהליך 
בחירת  על-ידי  בפרייה  הפרים  מספר  את  להקטין 
אין  היוחסין.  ואילן  הגנום  סריקת  לפי  צעירים  פרים 
מנגנון  את  בעתיד  תשנה  רק  לא  זו  ששיטה  ספק 
גנטית  גם התקדמות  בחירת הפרים, אלא תאפשר 

מהירה יותר.

במגזין זה תוכלו להתרשם גם מממצאי סקר שביעות 
רצון לקוחות שאיסוף הנתונים שלו הושלם לאחרונה. 
המטרה בביצוע הסקר היא ברורה ופשוטה - להיות 
ולשפר  לצרכי המגדלים במטרה להמשיך  קשובים 
את עבודת החברה לשביעות רצון הלקוחות. כחלק 
ממהלך זה לשיפור איכות השירות, אנו נמשיך לבצע 
ביקורים מקצועיים ברפתות, במטרה לבחון ולהמליץ 

על שיפורים בכל הקשור לנושאי פוריות וגנטיקה.

בתחום  גם  החברה  פעילות  את  הרחבנו  השנה 
הייצוא. בימים אלה נמצאים נציגי החברה בוייטנאם 
אפיקים.  צ.ח.מ  של  גדולה  רפת  הקמת  לפרויקט 
לרפת,  ההזרעה  שירותי  כל  את  מעניקה  “שיאון” 
מקומיים  מזריעים  ומכשירה  זירמה  מנות  מספקת 
קורסים  במסגרת  הדרכות  תעביר  אף  ובעתיד 
שיתקיימו בארץ. ניסיונות דומים נעשים גם בארצות 
אחרות, אבל כדאי לזכור את המגבלות. בחלק ניכר 
פרים  של  זירמה  לקבל  מוכנים  לא  היעד  משוקי 
והדבר  והטלפיים  הפה  מחלת  נגד  חיסון  שעברו 
שאינן  במדינות  לחו”ל.  זירמה  בייצוא  חסם  מציב 
מציבות תנאי זה קיימים חסמים אחרים כמו חסמים 
בירוקרטיים וכספיים, במיוחד בארצות המתפתחות. 
לקידום  שלנו  בפעילות  נמשיך  הקשיים  כל  חרף 
להציע  מה  לנו  יש  שכן  לחו”ל,  פרים  זירמת  ייצוא 

לעולם בתחום זה.

אם מתבוננים בתמונה במלואה, מדובר בעשייה יום 
יום, לסייע  יומית ומאתגרת אשר נועדה, בסופו של 
לנו להגיע להישגיים מקצועיים וכלכליים אליהם אנו 

שואפים.

קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר, מנכ"ל

הפר ג’רמין-7396 נולד ב-15.7.05 
בקיבוץ עין השלושה בצפון מערב 
ג’סטיס  של  בנו  הוא  ג’רמין  הנגב. 
דרכו  את  והחל  מוח  של  ונכדו 
כפר צעיר מבטיח. עד היום הופיע 
 8,800 ביצע   לוחות,  בשני  ג’רמין 
הזרעות חיים, כאשר מ- 1.1.2010 
על   שלו  ההזרעות  מספר  עומד 
בנות   217 לג’רמין  הזרעות.   4,894
המפוזרות על פני 138 עדרים, זאת 
עדרים   94 ב-  בנות   130 לעומת 
בלבד במבחן הקודם. בנותיו ניצבות ב- 2/3 התחלובה הראשונה. במבחן הפרים הקודם עמד ג’רמין 
הנוכחי עלה  בלוח  ואילו  היצור  רק לתכונות  תכונות המשנה, אלא  אינדקס  ללא  675 חמ”מ  על 
ב- 368 יח’ חמ”מ ל-1043. ג’רמין מצטיין כפר יצרני )ק”ג/חלבון( וריכוזי )% חלבון(. בנותיו גדולות, 

שורדות לאורך ימים והוא נהנה משיפוט גופני מצויין במרכיבי העטין והרגליים.

רבים  מני  אחד  סיור  עוד  היה  זה 
ברפתות  “שיאון”  מנהלי  שמקיימים 
מגדלים  עם  לפגישה  הארץ  ברחבי 
של  לסיור  נילוונו  הפעם  ורפתנים. 
קשרי  ומנהל  שיפמן,  אמיר  ד”ר 
קיבוץ  של  ברפת  בחברה,  לקוחות 
במפגש   .2010 יוני  בתחילת  גלעד, 
הקיבוצית,  הרפת  מנהלי  השתתפו 
בראשותו של אמנון להב, וכן הרופאים 

הוטרינרים מטעם החקלאית - 
ד”ר אמיר בנימין וד”ר חן גילד. 

אחת הסיבות להתכנסות היא ניסיון לברר את הסיבות לירידה הכללית בהתעברות. לדברי אמנון, 
הירידה ניכרת במיוחד בקבוצת העגלות, במיוחד באביב. במהלך הדיון הועלו כמה השערות אפשרויות 
- הפסקה מוקדמת מידי של הצינון, שינויים בהזנה ועודף משקל אצל חלק מהפרות. סוכם לנסות 
לבדוק כל פרמטר ולתת את הדעת במיוחד לנושא המשקל העודף שנמצא אצל חלק מהפרות.
לדברי אמיר שיפמן, אחת המשימות המרכזיות של החברה היא לפגוש במהלך השנה כמה שיותר 
מגדלים, בפגישות אישיות, כדי לעמוד מקרוב על הצרכים והאתגרים מולם הם מתמודדים ובמטרה 

לנסות ולשפר את איכות השירות שמגישה “שיאון” למגדלים.
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קיבוץ גַּלְעֵד, או בשמו הקודם אבן יצחק, הוא קיבוץ המשתייך לתנועה הקיבוצית ברמת מנשה, בתחום השיפוט 
של המועצה האזורית מגידו. גלעד ממוקם בין ואדי ערה ליוקנעם עילית, במרחק של כ-4 ק"מ דרומית לקיבוץ 
דליה. שטחיו החקלאיים של הקיבוץ משתרעים על כ-14,500 דונם והרפת שלו מכילה 280 פרות חולבות  )לעומת 

4 בעת ייסוד המשק(. בתקופת הרפורמה שופצו כל הסככות והותאמו לצרכי הרפת עם 18 מ"ר לפרה.
היישוב הוקם בשנת 1945 על-ידי גרעין של חברי תנועת הבונים מגרמניה שנתארגן בשנת 1938. בעבר הוא נקרא 
"אבן יצחק" על שמו של יצחק הוכברג, שהיה נדבן יהודי מדרום אפריקה, אך מאוחר יותר שמו שונה לגלעד על 

שם חברי תנועת הבונים אשר נספו במלחמת העולם השנייה.



ארצית  פרות  תערוכת  בדרום  נערכה  השבועות,  לחג  בצמוד  מאי,  בסוף 
חגיגית. התערוכה התקיימה הודות למאמץ משותף של התאחדות מגדלי 
הבקר, “שיאון”  ומשק  צור בבאר טוביה. ההכנות לתערוכה היו ממושכות 
הוצגו  שבנותיהן  הפרים  ארבעת  המועד.  טרם  וחצי  כחודשיים  והחלו 
בדיקות  עברו  עצמן  הפרות  “שיאון”.  על-ידי  בקפידה  נבחרו  בתערוכה 
בלטו  בתערוכה  לאירוע.  מהרפתות  שלהן  ההובלה  לאישור  ווטרינריות 
הפרות בנות משפחת ג’סטיס המהולל בישראל. שלושת נציגיה, ג’סטיס, 
לזאת,  בנוסף  לתערוכה.  שהגיעו  הפרים  מרבית  את  היוו  וג’ורדן,  ג’רמין 
בחירת  לאחר  עת”.  “בטרם  מהבמה  שירד  לפר  דוגית  של  בנותיו  נבחרו 
הפרות נוצר קשר שוטף עם הרפתנים ולכל אחד מהם חולקו מספר פרות, 

שקיבלו שטיפה וניקוי כשבוע לפני הופעתן בתערוכה. קשירתן היום-יומית 
בראשיהן איפשר את הופעתן תוך כדי הליכתן מול הקהל. ואמנם, רפתנים 
שהקפידו על “האימונים” זכו לכך שהפרות ביצעו את ההופעה לפני הקהל 

בצורה טובה יותר.
ביום התערוכה יצא צי של כלי רכב הקשורים לעגלות סוסים והביאו את 
הפרות בצורה מאובטחת וטובה. 18 פרות התערוכה הגיעו לקראת צהריים 
לאזור ההופעה ועברו שטיפה והכנה אחרונה. העמדות המודולריות במבנה 
התערוכה ותכנון העמדתן של הפרות נעשה כך שהקהל יכול היה להסתובב 
מסביבן ולראותן מלפנים ומאחור, מה שהוסיף לחוויית השיפוט של הקהל. 
שופטים מקצועיים של ההתאחדות, דויד, חיה ורצ’ה, שפטו את כל הפרות 
לאחר הגעתן למבנה התערוכה, עוד טרם הגעתו של הקהל והוסיפו נופך 
מקצועי לאירוע. לאחר שיפוט הקהל, יצאו כל הפרות מהמבנה - שצורתו 
כצורת פטרייה מעוגלת - להליכה כשהן מובלות על ידיי רפתנים ומובילים 
אחרים למאנז’ גדול לעיני כל הקהל שישב והתבונן. כן, אפשר ללכת עם 
יותר  לנושא  ולתת  היה לשפר  ניתן  בישראל. אמנם,  גם  פרות בתערוכה, 
מחשבה וארגון, אולם היציאה של כל 18 הפרות בטור אחד, שהפך לשורה 
מול הקהל, היה מרגש. יעקב בכר, שהנחה את האירוע, הודיע על הפרות 

הזוכות שצעדו מספר צעדים קדימה.
הפרה הזוכה היא ממשק פניני בכפר יהושע. היא בת לפר ג’רמין מ”שיאון”, 
שהפך מצעיר מבטיח לפר בלוח הפרים האחרון. מדובר בפרה לבנה )צבע 
דוגית  בנות  המתחרות  את  במעט  שהקדימה  ג’רמין(  של  בבנותיו  בולט 
וג’סטיס. כל הפרות חזרו בשלום לאחר האירוע לרפתות. ב”שיאון” הובעה 

התקווה כי אירוע יפה זה יהיה בסיס לאירועים גדולים ונוספים בעתיד.

מאות רפתנים מכל קצווי הארץ התכנסו בתחילת מאי למפגש המסורתי 
נהנו  ימים  שלושה  במשך  בירושלים.  “רנסנס”  במלון  הענף   של  השנתי 
החלב  תאגידי  של  התרבות  ומערבי  מההרצאות  היחד,  מאווירת  הבאים 
הגדולים “תנובה” ו”שטראוס”. ביתני החברות השונים מוקמו בסמוך לשני 
אוגד  הרצאות  קובץ  כל  ההרצאות.  התקיימו  שבהן  המרכזיים  האולמות 
למושב מקצועי בו הציגו שורה של מרצים את הנעשה בשטח המדעי בשנה 
חוזה  מארה”ב,  וידוע  חשוב  חוקר  בכנס  והרצה  התארח  השנה  החולפת. 
סנטוס, Jose Santos , המתמחה בהשפעת התזונה על מנגנוני הפוריות. 

גידול  ומספוא,  היו הזנה  בין הנושאים המקצועיים השונים שהוצגו בכנס 
יונקים ועגלות, טיפוח וגנטיקה, פוריות, ממשק וניהול, בריאות, פיזיולוגיה 
בפוליטיקה  החקלאי  והאגף  התעשייה  נציגי  של  והרצאות  העטין  של 
הישראלית. “שיאון” הציגה בכנס עבודה שסיכמה את ניסיון השדה רחב 
ההיקף שלה, שבוצע בזירמת הפרים ואשר סווגה לפי פרמטר חדש של 
תנועה פרוגרסיבית. גם בהרצאות אחרות בפוריות וטיפוח הוצגה “שיאון” 

כשותפה מלאה למחקר.
פגישות חברתיות ומקצועיות

ביתן “שיאון”, שהפך להיות חלק אינטגרלי של התערוכה, הפך מוקד עלייה 
מוקם  שהביתן  השנייה  השנה  זו  החברה.  לעובדי  והן  למגדלים  הן  לרגל 
ייצוגי  היה   , בצורתו  הצטיין  הוא  הבקר.  מגדלי  התאחדות  לביתן  בצמוד 
הסבירו  “שיאון”  מנהלי  ולדבר.  לשבת  וגם  להתרשם  גם  ואיפשר  ומרווח 
כי פגישות מקצועיות וחברתיות הם חלק בלתי נפרד מתפיסת הקשר עם 

הלקוחות ומבטאות את הרצון לחזק את הקשר עם המגדלים. 
במסגרת הכנס, הוענקו תעודות הוקרה למספר פעילים בענף כאות הערכה 
לפעילותם רבת השנים לקידומו. במסגרת מושב הגנטיקה והטיפוח הוענק 
פרס קרן  משה היימן ז”ל לשני רפתנים הפעילים שנים רבות בענף, בעיקר 
בתחום הגנטיקה והטיפוח: יצחק גל מקיבוץ אשדות יעקוב איחוד וגרשום 
עם  בשיתוף  “שיאון”  נציגי  העניקו  ההוקרה  אות  את  סעד.  מקיבוץ  זינר 
משפחת היימן. מעמד קבלת הפרס היה מרגש ונוכחות המשפחה והחברים 

הוסיפה להוקרה המיוחדת שניתנה לפעילי הענף. 
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חדשות שיאון

שיאון בכנס ירושלים

בנות משפחת ג’סטיס כיכבו בתערוכת הפרות



הזרעות   “שיאון”  מבצעת  אפיקים,  צח”מ  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
בפרוייקט הענק של המפעל הקיבוצי בווייטנאם. כידוע, חברת צ.ח.מ אפיקים 
החלה בהקמה בוייטנאם של אחד מהפרוייקטים הגדולים בעולם בתחום 
הפרוייקט,  ישראלי.  בביצוע  פעם  אי  שהוקם  ביותר  והגדול  החלב  רפת 
בהיקף של 500 מיליון דולר, יספק עם השלמתו חצי מיליון ליטר חלב ביום, 

40% מהצריכה במדינה. 
להכין  למשימה  נבחרה  אפיקים,  קיבוץ  שבבעלות  אפיקים,  צ.ח.מ  חברת 
את התשתית עבור הגדלת צריכת החלב בוייטנאם, שנחשבת כיום לנמוכה 
בישראל.  בשנה  ליטר   130 לעומת  לשנה,  לנפש  ליטר  ל-11.5  ומגיעה 
כשליש  בממוצע,  ליטרים  ל-3,500  מגיעה  הפרות  השנתית של  התפוקה 
רובו  מהתפוקה בארץ. שני שליש מאספקת החלב למדינה מגיע מיבוא, 

כאבקת חלב.

מ”שיאון” נמסר כי מזריעים מטעם החברה  ישהו בוייטנאם כ- 6 חודשים,  
תוך שהם מעלים תרומה מקצועית משמעותית  לטובת הפרויקט הגדול 

המתנהל שם.  “שיאון” גם שולחת לויטנאם ציוד וזירמה. 
הביצוע בשטח החל לאחר הגעתן של כ- 1,600 עגלות, שכולן הוזרעו בניו-
ימי בבטן האוניה )במספר משלוחים( הן הגיעו ליעדן  זילנד. לאחר מסע 
את  שקלטה  הרפת  כקרנטינה.  שמוכרז  מבודד  באתר  ושוכנו  בווייטנאם 
אלי אבוטבול, מיודענו מרפת השרון בעבר.  העגלות ההרות מנוהלת ע”י 
לצידו פועל מריו קירשנר, מזריע ותיק של “שיאון”, וטרינר מניו-זילנד ושני 

מקומיים שמיועדים להיות מזריעים. 
מריו סיפר ל”לשון הפר” על חוויותיו מוייטנאם: “אני מדריך את המקומיים 
לבצע תצפיות, כאשר כל אחד הולך עם פנקס  ורושם. מכיוון שהמחשבים 
עדיין לא הגיעו לכאן, הם מעלים את הדברים במרוכז על דף, המודפס 

אח”כ לקובץ אקסל.
“במקביל, ליוויתי את הרופא בבדיקות ההריון. אני מוכרח לציין שהתרשמנו 
מאד מן המקומיים. הם בדקו והרופא אחריהם, ובערב, כאשר העתקנו את 

הרישומים, ראינו שהם לרוב דייקו בגיל ההריון יותר מאשר הרופא...
מה  ללמוד  צריכים  לא  הם  אותם.  ללמד  מאד  קל  שיהיה  מתרשם  “אני 
הטונוס  פי  על  הייחום  את  לאבחן  הוא  שנותר  וכל  לחפש,  מה  להרגיש, 

והאלסטיות של הרחם ולתרגל את החדרת הרובה.
מספיק.  מצויידים  לא  ואנחנו  למדי  קר  כאן  אבל  יתושים,  לנו  “הבטיחו 
תנאי המחייה צנועים והאוכל מכיל חזיר ושרצים לרוב. אני מניח שמשרד 
הבריאות שלנו לא היה מאשר את תנאי התברואה במסעדה בה אנו אוכלים 

שהיא, ככל הנראה, בין הטובות באיזור. הבירה בהחלט טובה”.
סבסטיאן  “שיאון” מבצע  בויטנאם מטעם  את הסבב השני של ההזרעות 
לופז, שטורח לעדכן את “שיאון” ואת חבריו על הנעשה בשטח, הן במילים 

והן בתמונות ועושה זאת בתכיפות רבה ובמסירות.

חדשות שיאון

הופץ קטלוג פרים 2010
מעבר ללוח הפרים המוכר הופק השנה ב”שיאון” גם קטלוג פרים חדש ובעברית.

בקטלוג מופיעות תמונותיהם של מרבית פרי לוח ינואר 2010 לצד תכונות חיוביות בולטות לגבי כל פר ופר. ב”שיאון” הביעו את התקווה כי קטלוג זה 
במתכונתו הנוכחית יאפשר להתרשם ממראם החיצוני של המובחרים בפרי ההולשטיין הישראלי, וכן לקבל מידע מתומצת לגבי היתרונות הבולטים של 

הפרים, שהובאו לאחר דרך קשה וארוכה של מבחני בנותיהם, אל לוח הפרים.

הושלם סקר שביעות רצון 2010
בימים אלה הושלם סופית תהליך איסוף ועיבוד נתוני סקר שביעות רצון 2010 שביצעה “שיאון” בקרב המגדלים. הסקר נועד לבדוק את מידת שביעות 
הרצון של המגדלים העובדים עם החברה, תוך התמקדות במזריעים )קבועים ומחליפים( ובפעולות החברה ומנהליה. לדברי ד”ר אמיר שיפמן, מנהל קשרי 
לקוחות בחברה, הסקר נועד להמשיך את שגרת הסקרים השנתיים במטרה לנסות ולאתר את נקודות החולשה של “שיאון” וזאת על מנת למקד בהן את 
הטיפול. הסקר יצא לדרך בחודש פברואר ונערך לראשונה במתכונת אינטרנטית. 200 מגדלים השיבו לשאלונים, 60% מהמגזר המושבי, 37% מהמגזר 

הקיבוצי ו-3% מבתי”ס חקלאיים. מרבית המזריעים הוערכו ע”י 5-9 מגדלים. 

סיכומי הסקר מלמדים על שביעות רצון גבוהה של המגדלים מעבודת המזריעים והנהלת החברה. ציוני המזריעים לגבי כל הנושאים שנבדקו לא נפלו 
מ-80 )בסולם של 1-100(. יחד עם זאת, מ”שיאון” נמסר כי החברה תמשיך ותטפל בנקודות התורפה שהועלו על מנת להמשיך ולשפר את השירות 

האיכותי והמקצועי לו היא מחוייבת. 

הזוכים בפרס: אליהו רבקה - כפר זיתים | אילן נווה - נווה איתן

שיאון מזריעה את הפרות הוייטנאמיות



מדינה,  בכל  העולם.  ברחבי  הזרעות  למיליון  מעל  כבר  יש  ג’סטיס  לפר 
חלב  רכיבי  זה  לפר  פלא,  זה  אין  מאוד.  גבוה  לדרוג  מגיעים  ובניו  הוא 
גופני  שיפוט  שלו,  החמ”מ  אינדקס  את  תכונות משנה המשפרות  טובים, 
טוב -במיוחד לתכונות העטין - ובעיקר תכונות המלטה ייחודיות הבולטות 
לטובה. תכונות אלו עברו לבניו. בלוח מופיעים חמישה מבניו שלשלושה 

מהם יש כבר מבחן המלטות טוב )ראה טבלה 2(.

מרבית הפרים, 42%, הם משנתון 2005 כאשר מחציתם משובצים בפעם 
ג’סטיס הם  בניו של  זה,  והשאר בפעם השנייה. משנתון  הראשונה בלוח 
אלה שנותנים את הטון הדומיננטי. אם בעבר, נוכחות קווי הדם של סקורר, 
השידוכים  תוכנית  זאת.  שינה  הנוכחי  הלוח  גבוהה,  הייתה  וגופי  אבשה 
ברפת, קיבלה בלוח “הקלה” ניכרת עם כניסתם של ג’סטיס וג’וקו למערך 
קווי הדם השולטים בזיווגים. לטווח הקצר, אין חשש ש-42% מכלל הפרים 
הם מאותו האב. להיפך, במידה וג’סטיס משפיע בתכונותיו לחיוב )טבלה 
אנו כבר שוקדים על מציאת פרים  ניכרת.  בצורה  בו  רצוי להשתמש   ,)2

להזרעת העתודות השונים מקווי הדם של ג’סטיס.

מיליון הזרעות ברחבי העולם

לוח הפרים החדש - בני ג’סטיס נותנים את הטון
ממצאי לוח הפרים יוני 2010 מעלים כי הרמה הגנטית של הפרים האפשריים להזרעה בעגלות עלתה 

מאוד. מעבר לכך, שם המשחק הוא יציבות והמשכיות |  מאת: ד”ר יואל זרון, המנהל המקצועי של “שיאון”

מידע מקצועי

PD07 חמ”מ

19 פרים
מעל 900
4 פרים

800-899
 5 פרים

 700-799
4 פרים

600-699
 6 פרים

   

תחלובות ומהימנות המבחן

7 פרים בתחלובה 1         חדש וישן ביחד
10 פרים בתחלובות 2-3 במהימנות 

של 87-96% לתכונות הייצור
2 פרים בגל שני

פרים לעגלות

2 בהמרה 6  במהימנות של 1048-99% פרים
2 פרים נוספים לניסוי אופן המלטה 
בפיזור של כ-30  הזרעות לאזור מזריע

פרים חדשים בלוח

ג’ייג’יי, מרקנה, ג’ונסון, ג’נטילה4 פרים

פרים שיצאו מהלוח

דוגית, סירופ, מקרר, אס, ליקר, דיסקו 6 פרים

בני ג’סטיס בלוח

ג’רמין, ג’ייג’יי, ג’קי, ג’ונסון, ג’ורדן, + ג’רום )לניסוי אופן המלטה(5 פרים

טבלה  1: נתונים כלליים בלוח פרים יוני 2010:

טבלה 2: תוצאות מבחנו של ג’סטיס שבנותיו נמצאות בתחלובה שלישית



גבוה בתחלובה  לא  ימים  ללוח בפעם הראשונה עם מספר  נכנס  מרקנה 
יותר,  נמוכים  ובאחוזי שימוש  ראשונה, לכן מומלץ להזריע איתו בזהירות 

למרות ערכי החמ”מ הגבוהים שלו.

שינויים בין הלוחות
פרים שנותרו בלוח: שלושת הפרים החדשים, ג’רמין, ג’קי וג’מבה, היו בלוח 
האחרון רק עם נתוני מבחן לתכונות הייצור שלהם. בלוח הנוכחי בנותיהם 
בהתאמה,  ימים  ו-234   215  ,240 הראשונה,  התחלובה   2/3 ב-  נמצאות 
והחלו להתייצב גם לתכונות המשנה שלהם. שני פרים עלו בעיקר בתכונות 
הייצור: דיגי והודל, ושניים ירדו בתכונות אלו: גראס וג’ורדן, וזאת בעיקר 
במעבר של בנותיהם לתחלובה שנייה. שאר הפרים כמעט ללא שינוי. שם 

המשחק הוא יציבות.

איור 1: הפרשים בחמ”מ PD07 בין לוחות יוני 2010 לינואר 2010 
פרים שנותרו בלוח

מידע מקצועי

טבלה 3: פרי הלוח – טבלת שנתונים, הזרעות, מס’ לוחות
)מיון לפי סה”כ הזרעות חיים(

פיזור ההזרעות בלוח האחרון היה בממוצע כ-4,500 הזרעות לפר, כאשר 
בכלל  גם  12,800 בהתאמה.  ו-   14,700 הזריעו  ומקרר,  ג’ורדן  פרים,  שני 
ההזרעות ניכר השינוי שחל במדיניות ההזרעות: פיזור גדול בין הפרים ורק 

פר אחד עובר את ה-100,000 הזרעות.

טבלה 4: שינויים במספר הבנות, עדרים, ומעבר התחלובות במבחני הפרים 

תוספת של 242 הבנות החדשות ללופ השפיעו בעיקר על ירידה בתוצאות 
לעגלות  ההמלטה  מבחן  של  תוצאה  הן  אלה  בנות  המשנה.  תכונות  של 
שהגיע כשנה וחצי מאוחר יותר מפרסום המבחן הראשון של הפר. חמישה 
פרים עברו תחלובה ולעיתים המעברים הללו משפיעים על מבחנו של הפר, 

לדוגמא: גראס, ג’ורדן והודל.

טבלה 5: הפרשים בחמ”מ PD07 בין לוחות יוני 2010 לינואר 2010 
פרים שיצאו מהלוח

 100,000 מעל  ביצע  אס  במיוחד.  קטנים  מהלוח  שיצאו  בפרים  השינויים 
הלוח,  בתחתית  הנמצא  והחמ”מ  )אבשהXסידון(  דם  קווי  ובשל  הזרעות 
הוחלט על יציאתו. הפר עדיין חי ובנק הזירמה שלו מלא. גם לליקר ודיסקו 

יש מספיק זירמה ובקשות להזרעה איתם יתקבלו בחיוב.



מידע מקצועי

פרים לעגלות
עגלות: שישה בעלי מבחן,  10 פרים המוצעים להזרעת  יש  הנוכחי  בלוח 
שניים בנתוני המרה ועוד שניים אינם נמצאים באחוזי השימוש ש”שיאון” 
כ-30  אופן המלטה:  ניסוי  ע”י המזריעים במסגרת  יוזרעו  מפרסמת אלא 

הזרעות באזור מזריע )2-4 הזרעות למשק(.
על  הרפתנים  דיווחי  של  ארציים  נתונים  על  מסתמכים  אנו  בהמלצותינו 
תמותת וולדות והמלטות קשות. נתונים אלה עוברים ניתוחים סטטיסטיים 
הממוצע  לעומת  הפר  ביצועי  את  משווים  תמיד  ואנו  וגנטים(  )ממשקיים 
הארצי. יש לזכור ולדעת שגם לפר המומלץ ביותר להזרעה בעגלות, יתכן 
וולדות. אנו נותנים עדיפות  ויהיו לו אירועים של המלטות קשות ותמותת 
לשימוש בפרים בעלי מבחן המלטות בעגלות, לעומת פרים המתפרסמים 
רק עם נתוני ההמרה. מחובתינו להגדיל את מיגוון הפרים ולבחון נוספים. 
גדול  מבחן  לאחר  אלינו  חזר  הוא  כולנו,  ולשמחת  ג’קי,  עם  גם  היה  כך 
וטוב להמלטות בעגלות  וזאת לצד ערכי חמ”מ גבוהים. לופ, אסא והודל 
עגלות.  להזרעת  מאוד  ומומלצים  ומוצק  רחב  עם מבחן  הם  אף  נמצאים 
ג’ונסון, למרות שהתחיל עם מבחן המלטות טוב, מספר הדיווחים עדיין קטן 

ויש להזריע איתו בזהירות.   
ומוגדרת  מחייבת  אינה  עגלות  בהזרעת  פרים  לשימוש  שיאון  המלצת 

כהמלצה בלבד.

טבלה 6: פרים לעגלות

טבלה 7: פרים שיצאו מהמלצת שיאון לעגלות: 

פוריות זירמת הפרים
פוריות זירמת הפרים מוצגת כסיכום של כלל הזרעותיו )1-5( של פר בשני 

קריטריונים:
אחוז התעברות ללא תיקונים של עדר, עונה, שנה, משק ומזריע.  א( 

זירמת  פוריות  של  שלילי  או  חיובי  אפקט   - מהממוצע  סטייה  שיעור  ב( 
הפר, מתוקנת לכל הפרמטרים המוצגים ב-א’.   האוכלוסייה הנבחנת 
מחולקת לעגלות ופרות )מבכירות + בוגרות(. באיור 3 נראה שמרבית 

הפרים נמצאים בסטיות קטנות מהממוצע )=0(.

פרות:  
סילבן, ג’ונסון, הודל וג’נטילה מסומנים כפרים התורמים לפוריות, אולם   
לא בצורה מובהקת )טבלה 8(. לפרים ג’ייג’יי וגראס יש ערכים חיובים, 
תורמים  ולופ,  ג’רמין  לעומתם  מאוד.  נמוך  הזרעות  מספר  עם  אולם 
בהם  לשימוש  המלצתנו  מכאן  מובהקת.  בצורה  שלילי  פוריות  לאחוז 
רק להזרעות ראשונות ושניות. ג’רמין מופיע לאחר הזרעותיו כפר צעיר. 
שיגיע  כך  במעבדה,  בזירמתו  הטיפול  את  התאמנו  התוצאות,  לאור 
מבעבר,  יותר  גבוהים  פרוגרסיבית  נעים  תאים  מספר  עם  למזריעים 
יעזור.כיוון שהלוח הנוכחי הוא ל”הזרעות קיץ”, אנו  בתקווה שהטיפול 
הפר   .)9 )טבלה  בזירמתם  לפוריות  התורמים  פרים  טבלת  מפרסמים 
ג’נטילה מופיע גם כאן. הפר היחידי שנמצא כתורם מובהק לפוריות הוא 

ליגל וזאת בשל מספר הזרעות רב.

עגלות:  
אסא מופיע גם הפעם כתורם חיובי מובהק לפוריות, ולעומתו לופ כתורם   
שלילי מובהק. ההמלצה לגבי ההזרעות בלופ חוזרת על עצמה: הזרעות 
ובנותיו  גבוהה  היא  לעדר  הגנטית  תרומתו  בלבד.  שניות  או  ראשונות 
תהיינה חיוניות לעדר. הודל וג’קי מופיעים בטבלה עם מספר הזרעות 
הגבוה מ-1,000 ועם נטייה חיובית לפוריות, לעומת סילבן )שאינו מומלץ 
להזרעה בעגלות(, עם נטייה שלילית. גם כאן, טבלה 9 מציינת מספר 
פרים שזירמתם פורייה מאוד להזרעה בעגלות. פוריים בצורה מובהקת 
רב  הזרעות  בעלי מספר  הם  לעגלות  הפרים  כל  ואסא.  ליגל  ור,  הם: 

ונמצאים באחוזי סטייה גבוהים וחיוביים מהממוצע.

טבלה 8: פוריות זרמה בפרי הלוח
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טבלה 9: פרים שזירמתם פורייה

סיכום
השינויים העיקריים שחלו בין לוח ינואר ליוני 2010, נובעים מהעובדה שבניו 
של ג’סטיס הגיעו למבחן וחמישה מתוך תשעת בניו מופיעים בלוח. “הזוכות 
הגדולות” מכך הן העגלות. הרמה הגנטית של הפרים האפשריים להזרעה 
בכך  ומאפשרים  מופיעים  נוספים  חדשים  דם  קווי  מאוד.  עלתה  בעגלות 
להזריע את כל בנות/נכדות של קווי הדם הישראלים הדומיננטים: אבשה 
הבנות  ממוצע   .2000 שנת  עדיין  הוא  הלוח  של  הגנטי  הבסיס  וסקורר. 
שנולדו בשנת 2000 מושווה לממוצע הבנות של כל פר בשנת 2010. מכאן 

רמות החמ”מ הגבוהות בלוח. 
על  תתבסס  ואשר  הפרים  לבחירת  חדשה  שיטה  על  במרץ  עובדים  אנו 
הג’נומיק. שיטה זו, שתוסבר יותר ויותר, תשנה בעתיד את מנגנון בחירת 

הפרים ותאפשר התקדמות גנטית מהירה יותר.
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