מאי  2015גיליון מס53 .

דבר המנכ"ל

סיפורו של פר
לוזית – 7921

עגלה  ,1034ברפת אור הנר ,הייתה כבר בדרכה למשאית הסוחר לאחר
הפלה בהריון גבוה .עגלה עם נתונים גנטיים מצוינים בת לדוגית ולפרת עתודה
מבין המצטיינות בארץ  ( 701א"ה  ,)1158שלה כבר שני עגלים בשיאון.
ד"ר יואל זרון ,שבקר באותו יום ברפת ,זיהה מיד את הפוטנציאל ,המליץ ובקש
להמתין עם הוצאת העגלה ,וייעד אותה ,בהמלצה חמה ,לשטיפת עוברים.
באותו הקיץ נשטפה עגלה  ,1034ע"י צוות העוברים של שיאון,
עם הפר מ .מקסים ועם הפר לוי.
פעמיים ,לאחר הזרעות
נתוני השטיפות של עגלה 1034
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הפר לוזית נולד ,כאמור ,בתאריך  ,9.1.2013כבן ביולוגי לעגלה  x 1034לוי
ולאומנת  ,1141שנשאה אותו ברחמה .לוזית נרכש כמובן ע"י שיאון ,והחל את
הזרעותיו ברפתות כפר צעיר בחודש מרץ  .2014כיום מגיע ללוח פרים מאי 2015
עם ערכי ג'נומיק חזויים (ללא בנות)  ,במהימנות של כ ,50%-המראים אחוזי חלבון
ושומן חיוביים ,פוריות בנות חיובית ונתוני שיפוט גופני חזויים יפים במרכיבי העטין
והרגליים.
הזרעות.
1127
צעיר,
כפר
לוזית,
ביצע
כה
עד
בהתאם לתוכנית הטיפוח הישראלית ,בבנק הזרמה של שיאון נותרו עוד
בשיאון.
דרכו
את
סיים
ולוזית
מנות
40,000
כ-
אנו מקווים שיחד עם שאר פרי הג'נומיק ,המופיעים לראשונה בלוח הפרים
הנוכחי ,ייתן את תרומתו לקידום הגנטיקה והטיפוח ברפתות עליה כולנו שוקדים.

למגדלים שלום רב,
תמחור הזרעות
2015
לקראת 2015
ניסינו לבצע שינוי
באופן תמחור
ההזרעות כך שהכנסות שיאון והוצאות
המגדלים על הזרעה יושפעו פחות
מרמת התעברות .הרעיון להסתמך על
מכסה ,יצר אי נחת רבה בשטח ולכן,
הושהה הביצוע ונקבע מחירון זמני
עד לדיון נוסף בדירקטוריון בנושא.
בכנסים הרבים שערכנו במהלך הרבעון
הראשון של השנה ,הצגנו את הקושי
האמיתי של שיאון בגמישות ההוצאה,
מכאן ,את הצורך ביצירת הכנסה ממקור
קבוע ולא רק על בסיס הזרעות המושפעות
ישירות מהתעברות .כמו כן הוצגו הבקרה
ודרכי ההתייעלות שנוקטת החברה.
תוצאות הרבעון הראשון ,מצביעות
על התעברות טובה ומספרי הזרעות
עוקבות נמוכות מהתכנית ,מול עמידה
בתכנית ההזרעות הראשונות המצביע
על גודל העדר אותו משרתת שיאון.
בכדי לעמוד בדרישות הבעלים (קרי
המגדלים) לספק את השרות באיכות,
בזמינות ובמקצועיות הגבוהה ביותר תוך
קביעת מחיר מינימאלי למגדל ,מבלי
לסכן את החברה בהפסד בסוף השנה,
החליט הדירקטוריון לבטל את החלטתו
לגבות על בסיס מכסה אבל ,להעלות
את מחירי ההזרעה הראשונה (שאינה
תלויה בפוריות) ב –  ₪ 4להזרעה
החל מ –  1/7/2015ולהשאיר את מחיר
שאר הפעולות עפ"י המחירון הקיים.

בברכה,
אלון ענבר
מנכ"ל

חדשות שיאון

אגריטך 2015

מאת :ד"ר אמיר שיפמן

אחת לשלוש שנים מתקיימת תערוכת אגריטך ,תערוכה חקלאית גדולה ומושקעת ,בגני התערוכה בתל אביב.
מאז שנת  ,1976השנה שבה הפכה התערוכה לבינלאומית ,הצליחה אגריטך ישראל לתפוס
מקום של כבוד בין התערוכות החקלאיות בעולם ומושכת מבקרים רבים ממדינות חוץ.
חברת שיאון הופיעה בתערוכה בביתן ,מכובד וייצוגי ,שעמד באולם שריכז בתוכו את תעשיית החלב ,לשלוחותיו.
מספר המבקרים היה רב והתמקד בעיקר במשלחות גדולות עימן לשיאון יש כיום יחסי מסחר מתפתחים.
שתי מדינות שלחו משלחות רבות משתתפים ,שכללו בתוכם גם דרגים גבוהים של הממשל ,השתיים הן קניה והודו.
המשלחות לא הסתפקו בביקור בביתן שיאון וערכו גם ביקורים בחברת שיאון,
ליד קיבוץ חפץ חיים ,ובלויי והדרכת שיאון ברפת הרדוף.
בשלושת המקומות ,נפגשנו עם אנשים רבים והידקנו את הקשר.
התוצרים לפגישות אלו הן הזמנות של זרמה,
עוברים והדרכה.
אנו שוקדים רבות לפתח את יחסי המסחר שלנו עם ארצות
חוץ ,ואגריטך הייתה במה טובה למטרה חשובה זו.

ביתן שיאון  -משלחות רמות דרג מהונגריה והודו.

בטיחות בשיאון

וועדת הבטיחות

מאת :דני גלעד

בהתאם להחלטת הנהלת שיאון,
בעת האחרונה במספר משקים.
נציגי

הועדה

נפגשו

עם

ומתוך

הקפדה

על

דנו

והסבירו

את

הרפתנים,

בטיחות
חשיבות

העובדים,
הבטיחות

וועדת

הבטיחות

בעבודתו

של

במפגשים שהתקיימו הוסבר לרפתנים את החשיבות שרואה חברת שיאון בנושא
פתרונות
למצוא
ניסיון
ונעשה
פוטנציאליים
מפגעים
אותרו
במשקים
בסיורים
במטרה לשפר את תנאי העבודה ובטיחותו של המזריע.

ביקרה
המזריע.

הבטיחות.
יצירתיים,

ההיענות לטיפול במפגעים ,בכל המשקים ,הייתה גבוהה ,מתוך רצון טוב לבצע את השינויים הנדרשים.
אנו בהחלט מתרשמים כי בעקבות ביקור הוועדה התבצעו שיפורים משמעותיים בעיקר בסביבת אזור
ההזרעה .מרבית העבודות בוצעו ע"י הרפתנים עצמם ובכך נחסכו עלויות מיותרות של קבלני חוץ.
בכוונתנו להמשיך ולבצע ביקורים מעין אלה גם בהמשך לבטיחותם של עובדי הרפת וכלל נותני השרות.

קשרי לקוחות

קשרי לקוחות -סיכום כנסים מקצועיים 2014-2015

מאת :ינון דותן

קשרי הלקוחות של חברת "שיאון" יוצאים לפועל דרך מפגשי הדרכה ויעוץ ברפתות ודרך כנסים מקצועיים באזורי
הארץ השונים .מטרת כנסים אלה לאפשר עדכון וגישה קרובה בין המגדלים לדרג הניהולי של החברה .ארגון הכנסים
נחלק בין אמיר שיפמן ,מנהל קשרי לקוחות ,לביני.
תוכנם
שיטת
בנוסף
הרפתן

של המפגשים הינו הרחבת הידע בנושאי התנהלות חברת ההזרעה ,התקדמות מקצועית,
הטיפוח העתידית –הג'נומיק מול ההסתמכות על תוצאות מבחני בנות כפי שנהוג כיום.
לאלה ,עלו במפגשים נושאי הקידום הגנטי בעזרת העברת העוברים ,שיפור בטיחות בעבודת
והמזריע וכמובן ,ניתוח מדדי הפוריות האזוריים ובחינת דרכים שיאפשרו שיפור מדדים אלה.

בשנה החולפת התכנסנו ב 15 -מפגשים אזוריים ברחבי הארץ .שבעה מהם התמקדו במגדלי
הרפתות השיתופיות :גליל מערבי-מילואות ,משקי עמק יזרעאל ,משקי עמק הירדן והגולן ,משקי גרנות
ומשקי חבל מעון .במקביל לאלה ,כנסים אזוריים שהתמקדו ברפת המשפחתית ,התקיימו באזורים
הבאים :גבעת יואב ,איילת השחר ,שרונה ,מושבי התענכים ,כפר ויתקין ,אומץ ,אחיסמך ובאר טוביה.
יש לציין ,בנוסף לאלה ,את כנס בני הדור הצעיר של הרפתות המשפחתיות שהתקיים בחוות שיאון.
אמנם קשה לעיתים לקחת פסק זמן משגרת העבודה היומית הלחוצה שברפת לטובת כנסים אלה .אך יש לציין
שהיתרון בהם הוא המפגש הישיר והאפשרות לשאול ולהתעניין בנושאים הנקשרים בין המגדלים לחברת שיאון.
יוצא מכך שגם אתם המגדלים יוצאים נשכרים וגם אנו שתמיד שמחים לפגוש פנים מוכרות ולשמוע וללמוד על עבודתנו
המשותפת.
חשוב לציין את עזרתם של הרפתנים ,רכזי האזורים ,מרכזי המזון והמזריעים בארגון הכנסים שהיו ושיהיו בעתיד.

כנס בני הדור השני של הרפת המשפחתחת ב"שיאון"

כנס רפתנים באזור גליל תחתון

כנס רפתות מושביות ברמת הגולן

מידע מקצועי

הדרכה בנושאי הזרעה ,פוריות וגנטיקה בסין

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

פרות ההולשטיין גדלות כמעט בכל מקום בעולם .הגזע הוא אותו הגזע אולם ממשק וטיפוח שונה מביא את הפרות
לביצועים אחרים .שמה של ישראל בעולם ההולשטיין ידוע במקומות רבים בעולם ונציגנו הישראלים הפזורים במדינות
רבות ,ביחד עם המקומיים ,מביאים את פרת ההולשטיין לביצועים טובים .הקמת רפתות בסדרי גודל של אלפי
פרות למיזם הם "ספינות הדגל" של הידע המקצועי הנרכש בישראל ומופץ במקומות רבים בעולם .תכנון המבנים,
הקמת המחלוב ,מעקב וביצוע ,איכלוס הפרות ומתן ייעוץ מקצועי בשטחים רבים של הרפת ,הינם גאווה ישראלית
הנמצאת בעיקר באזורים המתפתחים כיום במשק החלב העולמי מזרח אסיה ,ארצות רוסיה לשעבר ואפריקה.
שיאון משקיעה משאבים בפיתוח היצוא ,חלקו מתבטא ביצוא גנטי של זרמת פרים וחלקו מתבטא בקורסים
מקצועיים הכוללים הדרכה בנושאי הזרעה (תיאוריה ומעשי) ,פוריות וטיפוח בפרויקטים קטנים וגדולים .הביקוש
הוא רב ואנו צועדים בעיקר במקומות בהם "יד ישראלית מכוונת" כבר הייתה במקום והזמינה את הידע הישראלי
לשיפור המצב הקיים.
הפעם היה זה בסין.
חווה גדולה המאכלסת  8,000פרות ועגלות ,שהוקמה בסיוע אפימילק ,כוללת שני אזורים של פרות המכילים שני
מחלובים של  64עמדות כל אחד ( )32 X 2ואזור נוסף לעגלות בלבד .בנוסף ,מרכז מזון גדול ,מרכז לוגיסטי ,מגורים
לעובדים ,משרדי ההנהלה ,חדר אוכל ומטבח מקומי ואזור ללימוד והדרכה .החווה נמצאת במחוז נינשה ,בגבול
מונגוליה הדרומית ,מרחק שעה וחצי טיסה מערבה מבייג'ין .האזור כולו מוסלמי ,וברובו משבט ה"חוי" .נחיתה בעיר
המחוז אינשואן ומשם נסיעה של כשעה וחצי לעיר אחרת ,דז'ונגווי .החווה נמצאת במרחק של כ  20 -דקות מהעיר.
מיקום החווה הוא באזור שבקיץ מגיע לטמפרטורה חמה של  30-40מעלות ובחורף למינוס .15
בשל הקרבה למדבר ,הלחות נמוכה מאוד והטמפרטורה בתוך הסככות ,במרבית הימים ,נוחה ומתאימה
לגידול הפרות .מייד בכניסה ,ניתן להבחין בתכנון הישראלי :סככות גבוהות עם גג מבודד ובשיפוע של .30%
חצרות קיץ שבמרבית השנה ,בשימוש נרחב של הפרות .מאווררים בחלק מהסככות ,שקתות רחבות וגדולות
הנמצאות בנפרד מאזור הרביצה של הפרות ,תאי רביצה ,ושיטת פינוי הזבל היא בדחיפה יומית של הזבל
על ידיי טרקטור לתעלות תחתיות שבעזרת זרימת המים והזבל מתפנים למתקן מרכזי המפריד בין הנוזלים לחומר
המוצק.

מידע מקצועי
משמעת מקצועית גבוהה שהונחלה בעזרת הצוות המקומי של אפימילק מאופיינת "בשקט פסטורלי" בתוך הסככות
הגדולות ,בחליבה ובשגרת זמנים מדויקת החוזרת על עצמה .כלל העובדים ,ללא יוצאים מהכלל ,לבושים בלבוש אחיד
 סוג של מדי צבא ,כובעים וכיסוי לפה לאף .נראה מוגזם למבקר מהצד ,אולם לאחר הביקור נוכחנו לראות שהאחידותהשפיע גם על המשמעת הכללית ללא הבדל הירארכי.

ההקפדה על הבטיחות הביולוגית היא גבוהה מאוד .החווה סגורה ומסוגרת והכניסה היא רק דרך שערים המפוקחים
על ידיי שומרים .אין כניסה למכוניות פרטיות וכל העובדים והמבקרים מחנים את המכוניות מחוץ לכותלי החווה.
בכניסה ,מבנה מיוחד ,שאינו מאפשר כניסה ,אלא עם כן עברת דרך שטיחים הטבולים בחומר אנטי  -בקטריאלי ושהייה
בחדר המתנה למשך זמן קצר ,כשנורות אולטרא  -סגולות" ,מטגנות" אותך מלמעלה .מיד לאחריו ,שביל הכניסה
לבניין ההנהלה .דגל ישראל ביחד עם דגל סין ודגל החווה ,מתנוסס קבוע ובגאון  -סמל לשיתוף הפעולה הפורה.

התנועה ברחבי החווה היא בעזרת אופנים ,קלנועיות חשמליות ,טרקטורים.
משאיות החלב ,שלוש במספר ,היוצאות ונכנסות מידיי יום ,עוברות בשער
אחר ועוברות גם הן את טיפול הבטיחות הביולוגית .משאיות אלו מובילות
את היצור היומי של החווה 110,000 ,ליטר חלב ,למרחק של כ  1,300 -ק"מ
מהחווה .מושגי המרחק והגודל ,למבקר מישראל ,שונים בתכלית.
היכן מיקומנו ומה מעשינו שם?
שיאון הוזמנה להיות חלק ממיזם שבו חברה סינית ,בשיתוף פעולה פורה עם
הנהלת החווה בה התארחנו ,החליטו לפתח את דור העתיד של הרפתנים בסין.
החברה הסינית ,מקיימת קורס רפתנות לגופים שונים מסין ,שבו הם עוברים
במשך שלושה חודשים אינטנסיביים את כל הזויות האפשריות בעבודה וניהול
הרפת המודרנית .המיזם מזמין מומחים מקצועיים מכל תחום .אנו הוזמנו לתת
את הזווית של ההזרעה ,פוריות וטיפוח .הזכרתי את המושג אינטנסיבי....
החניכים מתחילים את יומם ב  7:30 -בבוקר ומסיימים ב  18:00 -בערב,
במשך שבעה ימים בשבוע (ללא התחשבות בסופי שבוע).

מידע מקצועי
בערבים ,מידיי פעם ,מוסיפים שיחות הבנה פנימיות שלהם .אחת לחודש הם מקבלים יום מנוחה לקניות והצטיידות
בעיר הסמוכה .משמעת וסגפנות שאינה מוכרת במחוזותינו ,אולם בסין הרחוקה ,ראינו זאת בתחומים רבים.
הקורס שלנו התחלק לשניים :מחצית היום ,עבודה מעשית בלימוד ההזרעה מתחילתה ועד
סופה ,והמחצית השנייה ,בכיתה מסודרת ומאורגנת להרצאות ,שיעורים בנושאי הזרעה,
פוריות וטיפוח .החניכים ,מקבלים את ההרצאות למחשבים שלהם ,מתורגמות כבר לסינית.
במשך ההרצאה ,אני נעזר במתורגמן המרחיב את המצגת לדיאלוג פורה עם הכיתה .כל ההרצאות
גם נכתבות ,בכתב סיני כמובן ,במחברות הפרטיות שלהם בליווי הפרשנויות לחומר הנלמד.

בסיום הקורס ,מרבית החניכים ,ביצעו את ההזרעה בצורה טובה ונכונה,
והעדינות
הבטיחות
הדרישה,
זיהויי
הפרה,
ליד
המקצועיים
ההסברים
היוו תוסף חיובי למכלול הפעולה הנקראת "הזרעת הפרה".
מרבית הפרות שהגיעו במקור לחווה הן יבוא
מאורגוואי .הזרמה היא בעיקרה מקנדה
וארה"ב .התוצאה.....פרות גדולות .סליחה על
הביטוי" ,ענקיות" .טיפוח ברפת הזו מתבטא
בבואו של מומחה חוץ (לרוב חברה אמריקאית
או קנדית) ,מעבר שלו על הפרות המיועדות
להזרעה בחודשים הקרובים ומציאת פר
המשלים בהיבטים של שיפוט גופני ותכונות ייצור
ומשנה פנוטיפיות.
אין הם עובדים בהיבטים גנטים וזאת משום
שכל הצד הגנטי אינו רשום ואינו מאורגן בצורה
מרוכזת בסין ,כפי שזה מרוכז בישראל .דיברנו
רבות על הצד הטיפוחי ועל הגישה השונה
שרצוי שתשתנה במדינה המקימה חוות ענק
של אלפי פרות חלב .חוות אלו מנוהלות בתכנת
ניהול מקומית (בחווה שביקרנו אפיפארם)
ויכולת השליטה שלהם בממשק המקומי היא –
גבוהה מאוד .אולם ,אין בתכנות אלו את
הצד הגנטי וגם אין תכנית טובה לשידוך
שההתקדמות
יוצא,
וכך
הפרות/עגלות.
הגנטית נתונה בידיים זרות ,שברובה "ידיים
מסחריות" של החברה המשווקת את הזרמה
ואינטרסים אחרים מטיפוח מגיעים לידיי ביטוי
בהזרעת הפרות .בימים שאנו היינו ,ראינו
שפרות רבות מוזרעות ב"פר היום" ללא קשר כל
שהוא ,לכיוון הטיפוחי שהרפת הגדירה.

לשביעות רצונם.
העבודה,
בזמן

מידע מקצועי
שיטת ההזרעה בחווה ,דומה לשיטת הזרעה שראיתי בחוות גדולות אחרות .חבורת המזריעים מתחלקת לשניים:
חלק קטן ,הם המזריעים המקצועיים ,והחלק הגדול הם העוזרים .בחווה זו יש  13מזריעים 4 ,מקצועיים ו  9 -עוזרים.
המזריע המקצועי נמצא בתוך מדרך ההזנה ,במקום בו עומדות עשרות פרות ואוכלות .העוזר ,מפשיר את הזרמה
בטרמוס נייד .תפקידו לדאוג למים החמים ולטמפרטורה הנכונה .לאחר ההפשרה ,הוא מטעין את אקדח ההזרעה
ומביאו למזריע .כך יוצא שתמיד יהיו שניים או יותר מסביב לפרה ,בזמן ההזרעה.

המזריעים אחראים גם על בדיקות ההריון ועל סינכרון הפרה בהורמונים לפי הצורך .כלומר,תחום האחריות שלהם
רחב יותר והם למעשה "הלב הפועם" של הפוריות .בנק הזרמה שלהם נמצא במבנה צמוד לאחד המחלובים והוא
כולל את כל הנדרש וגם מקום מנוחה לצוות .הם שומרים את קשיות הזרמה במיכלי חנקן ללא קניסטרים .את מקום
הקניסטרים מחליפות שקיות בד הקשורות לחוטים ובהם נמצאות הקשיות .לדבריהם ,ההיגיון המקצועי לשיטה זו:
שמירת הקשיות באזור נמוך יותר במיכל ובכך הסיכוי שיהיו במרבית הזמן בתוך נוזל החנקן .את הווטרינרים כמעט
ולא פגשנו ,אולם תחומי האחריות שלהם הם האפידמיולוגיה ,ניתוחים ,המלטות ותרופות.

לסיום ,תודה לאיתן על העזרה המעשית בהעברת החומר
לחניכים .בעקבות הקורס ,יש לנו עוד מספר שגרירים טובים
לקשרי החוץ שלנו עם העולם הגדול .מהלך זה ,ביחד עם
מהלכים נוספים ברמות הממשלתיות ,יכולים אולי להביא
לפריצת הדרך של יצוא הזרמה לסין .מהלך שאנו כבר
עובדים עליו מספר שנים.
בברכת Ni Ha ,הסינית.

לשון הפר

עלון שיאון לענייני הזרעה מלאכותית וטיפוח
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