דצמבר  2014גיליון מס52 .

סטרט – 7679

משק אם :יריב שותפות
סטרט ,הפר הממוקם ראשון בלוח הפרים האחרון ,נולד בתאריך .7.3.2009
תשעה חודשים קודם לכן בתאריך ה 1.6.2008-הזרעה פרה  3387ע"י פנסיונר
שיאון עמי ניר עם הפר סדש ולימים ,כאמור ,נולד הפר סטרט בתחלובה השביעית
של .3387
פרה  , 3387השאירה חותם חיובי גם ברפת יריב שותפות וגם תרמה  4פרים
לטובת הטיפוח הישראלי 3387 .או כפי שנקראה 'אגדה' ,הגיעה לתחלובה תשיעית
כשמאחוריה המלטות של  6זכרים ו 3 -נקבות.
ארבעת העגלים שהגיעו לשיאון מהמלטות של :3387
שם אב
תאריך לידה
שם אב מספר אם שם אם
שם הפר
אם
11/11/2003
טורפדו
אגדה
3387
סופון
סטד
10/11/2004
טורפדו
אגדה
3387
לנסולט
לבטון
09/12/2005
טורפדו
אגדה
3387
אוקנדו
אברטון
07/03/2009
טורפדו
אגדה
3387
סדש
סטרט
הפר סטרט הוא מבין הפרים שעברו תנודות חמ"מ חיובית בשני המבחנים
האחרונים ובזכות זאת מצא את מיקומו כפר הממוקם ראשון בלוח האחרון.

לצד יתרונותיו הבולטים של סטרט (ק"ג חלבון ,ק"ג שומן % ,שומן ,ושיפוט גופני-
מרכיבי עטין ורגליים) ,הרי שפוריות הזרמה שלו נמוכה באופן מובהק כאשר
הסטייה מהממוצע בפרות עומדת על  .8.3-לצערנו את זרמתו של סטרט לא ניתן
לשפר משום שמקור זרמתו רק מהבנקים .נכון להיום עדיין נותרו כ 22,000 -מנות
זרמה המותרות לשימוש רק להזרעה ראשונה.
הפרה 'אגדה' שרדה ברפת עד לתחלובה תשיעית וסיימה את דרכה לאחר שלא
התאוששה מקדחת חלב.

דבר המנכ"ל
למגדלים שלום רב,
תכנית 2015
רב הנסתר על הגלוי
בכל הקשור לשנת
העבודה הקרובה.
הבלבול הרב בכל
הקשור למכסות
הייצור ,מעצים את אי הוודאות לגבי החלטות
המגדלים על כמות הפרות בכל רפת.
לכמות הפרות המיועדות לייצר את
הנדרש ל  ,2015 -יש משמעות קריטית.
כאשר ניגשים לתכנון שנת העבודה
בשיאון .מה שמסתמן הוא כי נוכח תנאי
התשלום לחלב חריג המתוכנן לשנה
הבאה ,נראה ירידה בכמות הפרות.
אנו בוחנים את עצמנו לכל אורך הדרך כך
שנוכל לספק את השירות ,הטיפוח והזרמות
האיכותיים ביותר למגדלים והכול במחיר
שאיננו עולה בהרבה על עלויות הייצור.
על פי התכנון ,ועל בסיס התייעלות עד
כמה שניתן ,יישמרו ההוצאות ברמה של
 2014למרות העלייה במחירי התשומות.
על מנת לשמור על יכולת תפעול ואיתנות
כספית של החברה ,מול ירידה צפויה
בכמות הפרות המוזרעות ורגישות ההכנסה
לפוריות כפי שחווינו בשנים האחרונות,
החליט דירקטוריון החברה לשנות את
שיטת הגביה מפעולות שיאון כך ש –
 50%מהחיוב יהיה על בסיס מכסת החלב
במועצת החלב והיתרה על בסיס הזרעות
(במחיר זול בהרבה מהמחיר כיום).
הסמנים הגנטיים
יצאנו לדרך .אנו מצפים להתחיל לקבל
תשובות בתחילת השנה הקרובה .קבלת
תוצאות ראשונות ,יאפשרו לנו לתת נתונים
מדויקים יותר על הפרים הצעירים הנמצאים
בלוח ובמהלך השנה לבחון יותר עתודות
ועגלים ,מהן נבחר את הטובים יותר לטיפוח.
העברת עוברים
חלק מעובדי היחידה עברו בקיץ האחרון
השתלמות והכשרה בבי"ס ייחודי בארה"ב,
נרכש ציוד מתאים יותר והצוות כולו (אמיר
שיפמן ,עמוס סגל ,יואל לנסדמן) מוכן
למשימתו בשנה הקרובה .עבודת הצוות
תורחב לשטיפת עגלות בעלות ערך גנטי
גבוהה ,שייתמך במהלך השנה גם בבדיקות
גנטיות ,כך שנוכל להפיק עגלים לצרכי
טיפוח מעגלות מצטיינות כמקובל בעולם.

בברכה ובהצלחה,
אלון ענבר
מנכ"ל

מידע מקצועי

בחינת השפעת הזרעה מלאכותית המתבצעת בקרן הרחם,
בהתאמה לשחלה המבייצת ,על אחוזי הפוריות ויחס זכרים נקבות.

מאת :ד"ר אמיר שיפמן ,מנהל יחידת העוברים

כבסיס לעבודה שבצענו עומד מחקר שדה בפרות סימנטל שפורסם בקרואטיה בשנת  ,2011בו נמצא כי הזרעה
בקרן הרחם הביאה ליחס נקבות /זכרים גבוה יותר ולשיעור התעברות נמוך יותר.
 בעבודה שבוצעה בשיאון במהלך חודשים אוגוסט -נובמבר  2013נבחר אזור מזריע בו בוצעו הזרעות,מבכירות ובוגרות ,בצורה אקראית תוך רחמית או בקרן הרחם בהתאמה לשחלה המבייצת.
בשתי שיטות ההזרעה ,ההזרעות בוצעו ע"י אותו מזריע .ההשוואה בוצעה להתעברות תוך רחמית באותה
תקופה ,באותם משקים שבוצעו ע"י אותו המזריע.
סה"כ בוצעו  340הזרעות בקרני הרחם עפ"י החלוקה :קרן רחם ימנית  275הזרעות ,קרן רחם שמאלית 65
הזרעות.
ההזרעות בוצעו בקרן הרחם בהתאמה לשחלה המבייצת.
שאלות המחקר:
א .האם אופן הזרעה זו ישפיע על אחוזי ההתעברות?
ב .האם תהיה השפעה על התפלגות זכרים/נקבות שיולדו?
אחוזי ההתעברות שהתקבלו בעקבות ההזרעה בקרני הרחם הושוו בין  4קיבוצים באזור ,בהם בוצעו מעל 20
הזרעות בקרן הרחם הרלוונטית ,לאחוזי ההתעברות שהתקבלו בהזרעה תוך רחמית באותם החודשים באותם
משקים וע"י אותו המזריע.
התפלגות זכרים נקבות נבדקה בכל המשקים באזור המזריע בהם התבצעו הזרעות בקרן הרחם בהשוואה לנתוני
ההתפלגות הארציים שהתקבלו באותה התקופה מהזרעות בגזע ההולשטיין.
תוצאות
א .השוואת אחוזי ההתעברות בין  4קיבוצים בהם בוצעה הזרעה תוך קרנית בהשוואה להזרעה תוך רחמית
באותם המשקים מלמדת כי בתצפית שלנו לא הייתה השפעה על אחוזי ההתעברות.
טבלה מס'  :1השוואת אחוזי התעברות לאחר הזרעה תוך רחמית ותוך קרנית במבכירות ובבוגרות
רחמית
קרן רחם
מיקום ההזרעות
בוגרות
מבכירות
בוגרות
מבכירות
951
478
122
81
הזרעות
27.2%
35%
27%
35.8%
התעברות
ב .התפלגות המלטות זכרים נקבות -סה"כ נתקבלו  89המלטות בעקבות ההזרעה התוך קרנית עפ"י החלוקה
הבאה:
 53נקבות (.)60%
 36זכרים (.)40%

מידע מקצועי
ג .ראוי לציין כי  80%מההזרעות התבצעו בקרן הרחם הימנית -משמע ב 80%-מההזרעות השחלה המבייצת
הינה שחלה ימין
סיכומים
 גודל המדגם ביחס לאחוזי זכרים ונקבות הינו נמוך ולא מאפשר הגעה למובהקות הנדרשת ע"מ לטעון כי מיקוםההזרעה ישפיע על ההתפלגות הנ"ל
 עפ"י תוצאות הסקר הראשוני לא נמצאו הבדלים בהתעברות בהשוואת הזרעה תוך קרנית להזרעה תוך רחמית. התפלגות המלטות – נתקבלו אחוז גבוה יותר של נקבות כאשר ההזרעה בוצעה בקרן הרחם.  80%מההזרעות התבצעו בקרן הרחם הימנית -משמע ב 80%-מההזרעות השחלה המבייצת הייתה שחלהימין.
סיבות השערות ונקודות למחשבה
 מכיוון שתא הזרע הזכרי מהיר יותר ועמיד פחות הרי שמיקום ההזרעה בקרן הרחם מבטל את יתרון מהירותהתנועה היחסי של תאי זרע זכריים.
 הדגשת היתרון של תאי זרע נקביים – חיים יותר זמן. זמן קפסיטציה שונה האם יש לו השפעה?תודות לדוד דיטסהיים -על ביצוע ההזרעות והעברת הנתונים.

הערכות שיאון לקראת כניסת הג'נומיק

מאת :ד"ר יואל זרון ,המנהל המקצועי של "שיאון"

הקדמה
בעולם פרות החלב ,המושג ג'נומיק ,החל להופיע בשנת  , 2006בפרסומים ראשונים בכנס גנטיקה על ידיי
הקבוצה האוסטרלית .בשנת  2008פורסם השבב של  54Kמחברת  Illuminaונתוני ג'נומיק ראשונים של הקבוצה
האמריקאית-קנדית .בשנת  ,2010הקמת הקונסורסיום האירופאי - EuroGenomic ,חברות הזרעה מגרמניה,
צרפת ,הולנד וסקנדינביה והמשך פרסום בכנסים מדעיים.
חברות ההזרעה באירופה ,ובצפון אמריקה מתחילות לפרסם את פרי הג'נומיק שלהם בקטלוגים ומערך בחינת
נתוני העגלים ,האיסוף והגידול בפריות מתחיל להשתנות משנת  .2010בסיום שנת  2014מתחילים להתפרסם
ההשוואות בין נתוני הג'נומיק של עגלים שהתפרסמו בשנת  2010לעומת ביצועי המבחן הראשוני שלהם בשנת
.2014
טבלה  :1תוצאות פרי הג'נומיק ופרים נבחנים בשנת  2010לעומת שנת – 2014ממוצעים של אינדקס הטיפוח
האמריקאי
ההפרשים בין 2010
ל2014-

ממוצעים של אינדקס הטיפוח
2014

2010

ג'נומיק

-224

2,088

2,312

נבחנים

-70

2,067

2,137

הפרש בין ג'נומיק לנבחנים
 2010ו2014-

-154

21

175

מידע מקצועי
טבלה  :2דרוג הפרים בשנת  2010ובשנת ( .2014מקור)Holstein International :

שיאון היא הגוף המיישם את הטיפוח ,הלכה למעשה ,ברפתות החלב ,וזאת לאורה של מדיניות המוכתבת בוועדת
טיפוח-ספר העדר.
ועדת טיפוח החליטה בישיבה שנערכה ב 27.6.2014 -על יישום תכנית הג'נומיק תוך כדי לימוד השיטה בחברות
הזרעה אחרות בעולם והמשך מעקב אחר התוצאות ביחד עם הקבוצה ההולנדית.
קשר עם חברות הזרעה בעולם
ארבע חברות הזרעה העוברות את תהליך הג'נומיק ,בגרמניה ,סקנדינביה ,וארה"ב והנמצאות בקשר מתמיד אתנו,
ענו על שאלון שנשלח אליהם .בשאלון היו ארבע נושאים עיקריים:
 .1אוכלוסייה :היחס בין כלל ההמלטות של עגלים לעגלים הנלקחים לבדיקת הג'נומיק ולעגלים הנלקחים לחברת
ההזרעה לייצור זרע.
 .2גיל לקיחת דגימת ה DNA-ותדירות קבלת התוצאות :ערכים גנטים לתכונות
 .3גיל איסוף העגלים מהמשקים :הערכות ומתקני החברה.
 .4בדיקות ווטרינריות :פיקוח ווטרינרי לעגלים במשקים ובחברה
סיכום התשובות
 .1במרבית החברות היחס בין עגלים נדגמים לעגלים הנקנים לייצור זרמה עומד בין  1:10ל .1:20-חברת OHG
הגרמנית מחמירה במיוחד והגיע ליחס של .1:50
 .2איסוף דגימות ה DNA-נעשה בשבועיים הראשונים לאחר הלידה .תוצאות חודשיות לאילן היוחסין ומחלות
גנטיות .תוצאות לאומדני ההורשה הג'נומים ,בין חודש לשלושה.
 .3מרבית העגלים נלקחים מהמשקים עד  6חודשים .תלויים מאוד במנגנון התשובות לאומדני ההורשה.
 .4שונה בין המדינות .לא התקבל פירוט ברור.
הערכות שיאון לביצוע
בשיאון התבצע דיון בנוכחות נציגים מהדרקטוריון שבו הוצגו כל הנקודות למעלה ושסוכמו בטבלה  1ואיור .1
ההבדלים בין תכנית ההמתנה הקיימת בישראל לבין תכנית הג'נומיק מוצגת בטבלה  .1נראה שבתכנית המוצעת,
תהייה עלייה ניכרת של כמות דגימות ה DNA-מעתודות ועגלים לעומת מידע מדיוק יותר בבחירת העגלים הנרכשים
לפרייה.

מידע מקצועי
טבלה  :1הבדלים בין תכנית ההמתנה לבין הג'נומיק
המתנה

ג'נומיק

שינויי

עתודות

300

1,000

גידול הבסיס פי 3.3

עגלים

90

400

גידול פי 4.4

עגלים להזרעה

50

40

יחס מ 1:1.8-ל1:10-

מהימנות

35-40%

50-55%
גדול יותר

דיוק
הטייה לעומת המבחן

גדולה יותר

קטנה יותר

פרייה

צורך בבנקים

כל העגלים נשארים

עגלים בודדים/תא

הזרעה

בגיל  5שנים

בגיל 1.5-2.5

כ 3-שנים פחות

איור  :1מעתודה לעגל בפרייה – פירמידת הדגימות והבחירה

בסקר מקדים שערכה שיאון במשקים השיתופיים ,נמצא שכ 28%-לא מחזיקים את העגלים במשקים ,והשאר
מחזיקים בזמנים שונים ,עד חמישה חודשים (טבלה .)2
טבלה  :2זמן החזקת העגלים במשקים השיתופיים
עד  5חודשים
 158רפתות קיבוציות 89

עד  2חודשים
20

עד  3חודשים
4

עד שבועיים ימים
45

מכל הנתונים הללו אנו מציעים את התכנית הבאה:
• עתודות :הגדלת סריקת העתודות (המלצה להזרעה מהמערכת הטיפוחית המרכזית ומעקב אחר ההמלטות)
מ 300-ל 1,000-עתודות.
• יחס דגימות לרכישה :יחס של  1:10בין בדיקת העגלים לג'נומיק לרכישתם.
• דגימות ורכישה :שליחת דגימות  DNAמ 400-עגלים/שנה .רכישת  40עגלים/שנה
• תכנית שידוך :פיתוח תכנית שידוך על ידיי ספר העדר למעקב ההמלטות ל 1,000-עתודות.
• היערכות פנימית של שיאון למעקב וביצוע התכנית :קשר עם מגדלים ,איסוף שערות ל DNA-קשר עם מעבדת
 ,Geneseekקבלת תוצאות והחלטות על רכישת העגל בגיל חודש עד חמישה חודשים.
• היערכות פנימית של שיאון לגידול עגלים :סימון העגלים במשקים ועריכת הסכם רכישה עם המשק .בחינה של
אתרי היונקייה והגידול (גבע ,שדה אילן) להרחבה או למציאת אתרים נוספים לקליטת עגלים מהשטח ,במידת
הצורך .לאחר הסקר נראה שלא צריך עדיין להגדיל את המתקנים הקיימים.
• תדירות תוצאות :בחינה של קבלת תוצאות הג'נומיק בתדירות גבוהה יותר .כיום ,אחת ל 4-חודשים ,הרצת נתונים
בהולנד ומתן תוצאות  3פעמים בשנה .מחיר וכדאיות קבלת נתונים בתדירות של  4-6פעמים בשנה .בחינה עם
ההולנדים על תדירות גבוהה יותר לתוצאות בתקופת החורף לעומת תדירות נמוכה בקיץ.
• ווטרינריה :היבטים ווטרינרים של גידול העגלים במשקים והיבטים ווטרינרים של קליטתם במתקני שיאון .היבטים
אלו יבחנו בהתאם לזמן השהייה של העגל במשק (עד חודש ,עד  4-6חודשים).
התכנית אושרה בוועדת טיפוח ספר העדר שהתקיימה בתאריך.18.12.2014 ,
התכנית עברה לוועדה המקצועית של שיאון לדיון וגיבוש ההחלטה לביצוע.

מידע מקצועי

ואז מגיע הג'נומיק
 2006פרסומים ראשונים בכנס גנטיקה
הקבוצה האוסטרלית
 2008פירסום השבב של  ,54Kחברת Illumina
נתוני ג'נומיק ראשונים של
הקבוצה האמריקאית-קנדית.
 2010הקמת הקונסורסיום האירופאי
 - EuroGenomicגרמניה ,צרפת ,הולנד וסקנדינביה
חברות ההזרעה באירופה ,ובצפון אמריקה מתחילות לפרסם את פרי הג'נומיק.
מערך בחינת נתוני העגלים ,האיסוף והגידול בפריות מתחיל להשתנות .
 2014פרסום השוואות בין נתוני הג'נומיק של עגלים שהתפרסמו בשנת 2010
לעומת ביצועי המבחן בשנת .2014

מספר הסמנים בבדיקה
HD

)54K(V2

LD

Low Density (LD) u
 6K 6,909 SNP3K Replaced by 6KBovineSNP50 u
V1 54,001 SNPsV2 54,609 SNPs45,187 used in evaluationsHigh Density (HD) u
777,962 SNPsGenome Sequencing u

מידע מקצועי

סיכום הדרכה בנושאי פוריות וטיפוח במשקים לשנת 2014

מאת :ינון דותן

תפקיד הדרכה מטעם שיאון הינו להגביר את נגישות ההדרכה לרפתנים במשק ולדון בנושאי פוריות וטיפוח .בשנת
 2014התבצעו כ 250-ביקורים במשקים .לפני כל ביקור הוכן סיכום של נתוני מדדי הפוריות והטיפוח עד מועד
המפגש .בסיום הביקור ,בשיתוף הרפתן ,עלו מסקנות והמלצות לשיפור .הביקורים נקבעו בדרך כלל ביוזמת הרפתן
או בהפניית המזריע המבקר במשק בכל יום .בנוסף לכך ,בוצעו ביקורים יזומים על מנת להגביר מודעות למתן
ההדרכה על ידי שיאון.

הכלל שטולסטוי טבע בספר אנה קרנינה" :כל המשפחות המאושרות  -מאושרות באותה הדרך .כל משפחה
אומללה  -אומללה בדרכה שלה" ,בדרך כלל מתאים עבור הנסקר בביקורים במשקים :כל הרפתות הטובות  -טובות
בניהול ,ממשק ,יצור ופוריות .כל רפת שבה נתוני הפוריות טעונים שיפור  -עם האמת שלה .בכל ביקור עולים
נושאים שיכלו להשפיע על ביצועי הפוריות עד לביקור.
אלו הנושאים העיקריים שעלו בביקורים:

עיקר הביקורים השנה בנושאי פוריות עסקו באוכלוסיית העגלות ( .)44%יתר הביקורים עסקו בפרות בבוגרות
ובמבכירות ,אשר ברוב המשקים המושביים שוכנות בסככה משותפת .לעיתים ניתן להבחין במדדי פוריות שונים
בין המבכירות והבוגרות ולעיתים בבעיה משותפת לשתי האוכלוסיות.

מידע מקצועי
תפוצת מערכות הזיהוי המסייעות למעקב אחר מדדי בריאות ופוריות במגמת עליה במשקים .במהלך הביקורים
נמצאו ב 56%-מהמשקים מערכות לזיהוי ומדידת פעילות בעגלות וב 80%-מהמשקים ,מערכות זיהוי בחולבות.
למגוון מערכות אלה תפקיד חשוב בסיוע לרפתן בניהול ומעקב רציף.

בהגדרת בעיה בזיהוי המחזורים אני מתייחס לשיעור גבוה שלמחזורים לא סדירים בין ההזרעות ופסילות מזריע
רבות .במשקים בהם יש מערכת זיהוי ואחוז ההתעברות נמוך בעגלות אני ממליץ לפנות להדרכה על ידי נציג חברת
מערכת הזיהוי .בנוסף ,תמיד רצוי לעשות תצפית דרישות מסודרת .כלומר -לעצור לחמש –עשר דקות ליד העגלות
והפרות וללמוד מי בתחילת דרישה ,מי בשיא הדרישה והאם יש גורם שמטריד את בעלי החיים וגורם לעליה
בפעילות .אלו דברים שקשה לעיתים לראות תוך כדי קירוב האוכל או בדרך לחליבה .ואני מפנה אתכם לתוצאות
סקר מדדי הפוריות באוכלוסיית העגלות לסיכום  2012שבוצע על ידי ועדת הפוריות המשותפת ותוצאותיה הוצגו
בכנס מדעי הבקר בשנת .2013
נושאים נוספים שיכולים להיקשר עם מדדי פוריות נמוכים במשק הם ממשק ההזנה של החולבות והעגלות ,שטח
אבוס מצומצם מול עליית מספר הנחלבות ברפת ,שטח חצר צינון קטן ביחס לגודל העדר המביא לצפיפות וירידה
ביעילות הצינון וגורמים נוספים .שנאמר" -כל רפת -בדרכה שלה" .אין ספק שמעל לכל נמצא הגורם האנושי
והניהולי .יכולת הרפתנית והרפתן לשפר את ביצועי הרפת ובעיקר הרווחיות הינה משמעותית .שיפור יעילות
הכניסה להריון בעדר יכולה לסייע בעמידה בתוכנית השנתית.
כל שניתן לסייע בנושאי ההדרכה העוסקים בפוריות ,ממשק וטיפוח ,חברת שיאון כאן בשבילכם.

לשון הפר
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