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 לכולם שלום,

ישראל היא בין המדינות היחידות בעולם המקפידה לאורך שנים על שימוש  - הזרעת עגלות

בזרמת פרים המיוחדת לעגלות2 ההוכחה לכך, הם אחוזי תמותת הוולדות וההמלטות 

 הקשות הנמוכים יחסית למדווח בעולם, בגזע ההולשטיין2 

רים ובו פרים הצבועים בכחול המיועדים לשימוש שיאון מפרסמת אחת לחצי שנה את לוח הפ

בעגלות2 בהמלצות אלו יש להבחין בין פרים עם מבחן אמיתי לתכונה זו לבין פרים המומלצים 

תוצאות המלטות בעת שימוש זרמתם פרים שיש להם רק על בסיס אילן היוחסין שלהם או 

 2בהיותם פרים צעירים – למבכירות

ה, ממספר חברות בעולם, כשהמטרה העיקרית לזרמה זו היא מעת לעת, שיאון מייבאת זרמ

הזרעת העגלות2 הנתונים המתפרסמים בארצות היבוא, מומרים לישראל2 במרבית המקרים, 

כשהפר הוכיח את עצמו כפר מתאים לעגלות בארץ המוצא, הוא נמצא גם מתאים לעגלות 

2 את סנסנדזרמתו של הפר בישראל2 גם כאן, יש לעיתים "הפתעות"2 האחרונה שבהן הייתה 

התוצאה, אנו מגלים רק לפי הדיווחים של הרפתנים2 כך שבמידה וחל שינוי גדול בין נתוני 

ות של מספר עשרות עד מאות ההתחלה לנתוני ההמלטה האמיתיים, אנו מחכים לכמ

  בודדות, ואז יוצאים, במידת הצורך, במסר לווטרינרים ולרפתנים2

יוני2 עלייה  –יקר הזרעות העגלות השנתיות לחודשים מרץ המשק הישראלי, הסיט את ע

רשימת יבוא זרמות במרץ, ומכאן, שפרסום  נוספת של הזרעת עגלות מתחילה בנובמבר2

שהשליטה  א זמן טוב2 שיאון שינתה את המדיניות של זרמות מיובאות: מהזמנה פרטניתוה

   ה, תוך כדי חיוב פרטני שללפיזור זרמות במיכלי המזריע ושימוש מיידי להזרע בה קשה,

  , בתוספת למחיר ההזרעה הרגיל2זרעהלמנת ₪  46

נתוני  2לסקירה זו, מצטרפת רשימה של פריי הולשטיין, המזריעים עגלות בארץ המקור שלהם

הפעם,  2פאמוסההמרה שלהם לישראל מצביעים על התאמה לשימוש בעגלות, למעט הפר 

אשר יש להם "עבר  8767בורסיה ו 8765י מס –הוזמנה במיוחד זרמה של שני פרים 

, הינו פר נבחן מסי מוצלח" עם הזרעת עגלות בישראל ונתוני ההמלטות שלהם טובות2

בישראל הוא החל את הזרעותיו במחצית השנייה של  2מוצלח מאוד במדינות רבות בעולם

בכל  3.62., ומכאן שבנות ראשונות שתחלנה להיחלב, תהיינה במחצית השנייה של ..3.

 מקרה, הוא מתאים להזרעת עגלות בישראל לאור נתוני הזרעות שלו בעגלות בישראל2

שבעיקר היה  ג'סטיסקווי הדם, הם מושג חשוב מאוד בשימוש הפרים2 הקוו הדומיננטי של 

2 היחידים שעדיין קשורים תטוב בעגלות, הוסט לקווי דם אחרים ברשימת היבוא הנוכחי

)קשר רחוק, בדור  בסטו )נין מצד האם( בוס ב. ,)נכד מצד האב( בורסיהבקשר רחוק הם: 

כל השאר, הם מקווי דם אחרים, ואפשר  2(מנפרדלאבא של ג'סטיס,  החמישי מצד האם

  למצוא להם מקום טוב במגוון קווי הדם הנמצאים כיום בישראל2

 3.-כבר מהשבוע2 שאר הזרמות תגענה ב ,לפי הזמנה, פאמוסובמיכלי המזריע  יהיהבסט 

יצרי החום יגיעו עד הזרמות של הג'רסי והשוו ימים הקרובים ויהיו זמינים במיכלי המזריע2

 סוף מרץ2

עם אחוזי שימוש  ,שהיו בלוח הפרים הנוכחי ,: שני פרים6768 –ואיפון  6857 –גרציה 

2 שני %..עם המלצה של  איפוןשימוש ו 0%.עם המלצה של  גרציהגבוהים יחסית לעגלות2 



הפר
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 0.9-    0.9       1.7        -   138-0.4  95188127.00.0023.3-0.06-0.15סופרסטישייןסופרסיירסופרשוט
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 0.2     0.7-      2.7       -   80540823.90.0715.70.01-0.15601.4מן-או-מןבוקםבוס ב. - 5701
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פרים, כפרים שזרמתם הפרים אלו, התפרסמו בשנה האחרונה, בשתי סקירות לוח 

מנות זרע  43,333כלומר,  2 גם הודגשה הגבלתםבסקירת הלוח האחרונה,  ם2מהבנקי

בפועל, בשל "הפופולריות" לוחות פרים(2  4להספיק לשנתיים של הזרעות ) תוכננובבנק, 

חודשים טרם התכנון המקורי2 שיאון חילקה כבר את כל  0שלהם, זרמתם הסתיימה, 

ת המזריעים, סיימו את מנות הזרע מרבי 2לחלוקה ובבנקים לא נשארה זרמהזרמתם, 

 לחלקם של המזריעים2 רק שלהם ומנות בודדות נשארו, 

של  תתפרסם השבוע, וזאת לאחר בחינה החלפת פרים אלו ב"המלצת שיאון",ל ,המלצתינו

 אלמנטים: מספרפרים צעירים נוספים2  ההמלצה תתבסס על 

 לוח הפריםשינוי בהגדלת אחוזי שימוש של הפרים המתאימים לעגלות ב 2.

 תוצאות הג'נומיק(למציאת פרים צעירים חדשים )מחכים  2.

 שימוש מוגבר של זרמת היבוא להזרעת עגלות בשלושת החודשים הקרובים2 02

להזרעת העגלות2 התשובה  גרציהואיפון ישנם רפתנים המרגישים שלפתע, החמיצו את 

להם שימוש בקווי  בפרות הבוגרות ובעגלות עד מרץ, אפשר ,גרציהואיפון שהשימוש ב הםל

לעומת רפתנים שבקשו לשמור לעצמם מספר זרמות מועט ל"עונת ההזרעות" של  ,דם אלו

בטווח הארוך, שלושה חודשים יותר או פחות, בשימוש זרמת פרים מסוימים, העגלות2 

לאחר שבמשך שנה וחצי היה השימוש בהם נרחב, אינו משמעותי והוא בעיקר באפקט 

  הפסיכולוגי והשיווקי2

 3.6.מרץ  –: זרמות יבוא .טבלה 

  

 

 



 םבמיכלי המזריעים2 זרמת יםברשימה שלא נמצאהם הפרים היחידים  פאמוסו סופרשוט

  2, יש לשלוח את ההזמנה לשיאוןםהשתמש בזרמתל מיועדת לעתודות2 מגדל שרוצה 

 לשבוע טוב, יוא 


