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 לכולם שלום,

שימוש בפרים השנים לאחר תחילת  2-בציר הזמן, העולם נמצא כ שימוש בפרי הג'נומיק:

מדינות אירופה וצפון אלו במערכות הטיפוח. נכון להיום, לפי הפרסומים ומדיווחי האינטרבול, 

בזרמת השימוש  ,אמריקה משתמשות בפרים אלו באחוזים ניכרים. נמצא שבמערכות אלו

 בסקנדינביה 52% -בגרמניה ו %.2בצרפת,  72%בהולנד,  %.2 -מגיע לפרי הג'נומיק 

מדינות אלו מסתמכות על מסד רחב של נתונים המעניקים לפרי  פינלנד(.-שבדיה-)דנמרק

. במדינות אלו, פרי הג'נומיק נבחרים 22%-.2 עד כדי ,לתכונות הייצור ,הג'נומיק הישנות

מספר גבוה מאוד של עגלים הנולדים לפרות גנומית ל בתכנית רחבת היקף של סריקה

עגלים לשימוש בלוחות הפרים כפרי  %.3-4-נבחרות. מאוכלוסיית עגלים זו נבחרים רק כ

כלומר, בסיס גנטי רחב ושליפה מדויקת יותר של עגלי הג'נומיק להפעלה להזרעה. ג'נומיק. 

 :(Evolution)חברת  דוגמא המערכת הצרפתיתל

נבחרות )"עתודות"( מוזרעות בזרמת פרים המיועדים להיות אבות  פרות ...,42 

 לעגלים

 הנולדים עוברים סריקה גנומית  עגלים ...,3 

מאוכלוסיית העגלים  7.7%עגלים נבחרים לקנייה למתקני חברת אביולושיין ) ..7 

 (שנסרקו

 מאוכלוסיית העגלים 3%-עגלים מייצרים זרמה ומשווקים בלוחות הפרים )כ ..4-.0 

 שנסרקו(

 .בסיס רחב של חומר גנטי שממנו, נשלפים עגלים בצורה מדויקת יותר לשימוש

מערכות שיווק אגרסיביות מאוד של חברות ההזרעה לשימוש בפרים אלו הביאו את ציבור 

הרפתנים לשימוש נרחב כפי שנכתב בפתיח. כשלוש שנים לאחר הזרעת פרים צעירים אלו, 

הפרסומים והתוצאות בנושא זה יוצגו בעבודה שלי בכנס  מגיע מבחן הבנות שלהם.לכולם 

 הקרוב בירושלים. 

 היכן אנו נמצאים?

במדינות אירופה וצפון  .7.4אנו נמצאים בשלב של ההתחלה בלבד )שווה ערך לשנת 

אמריקה(. כלומר, התכנית של הרחבת הבסיס הגנטי בהזרעת העתודות בפרים כאבות 

עתודות שאנו  ..3-. התכנית היא להגדיל מלא מתבצעתהיא רק בהתהוות ועדיין לעגלים 

עתודות. ספר העדר עובד ומתקדם בייצור תכנית שידוך המתאימה  ...,4-מזריעים שנתית ל

 .1אשר יעברו סריקה גנומית. מהם יבחרו רק עגלים  ..1-לעתודות אלו וכך נוכל לייצר כ

אנחנו . ו במערכת הטיפוח שלנווהם אשר יזריעו ויבחנ מכלל העגלים הסרוקים( %.4עגלים )

מתוך אוכלוסייה  השליפה המדויקת יותר של עגלים גנומיםכלומר, . עדיין לא נמצאים שם

, לעקוב ולפקח על הזריעשדך, לתתבצע רק לאחר יכולת המערכת ל, נבחרת גדולה יותר

 העתודות.  ...,4 שלתכנית מוסדרת 

מגיעים  %.2-כשים של שיאון שמתוכם ככיום אנו מבצעים סריקה גנומית לכלל העגלים הנר

הנכנסים למערכת הטיפוח ושנסרקו גנומית   העגלים הצעירים 05למערכת הטיפוח. כלומר, 

עגלים  ..4-. הם נשלפים מאוכלוסיה של כ...,4-העתודות ולא של ה ..3הם תוצר של 

 כפי שמתוכנן בעתיד. גנומים, עגלים  ..1-סרוקים גנומית  ולא של כ



יולי, נובמבר, מרץ(, של פרים שיתפרסמו בשנה הקרובה )מבחני פרים הוחות בשלוש ל

פרי גנומיק מבטיחים. לפרים אלו יהיה תכנון של אחוזי שימוש בשידוכים  .72-3-יתפרסמו כ

 72-.7-צעירים השנתיים. שאר ההפרים  .2-השונים ברפת. זו נבחרת הנשלפת מתוך ה

בחן כפרים צעירים רגילים, כפי שבצענו בשיתוף פעולה עם הרפתות פרים יצטרכו עדיין להי

אמנם כל הפרים הצעירים נסרקו גנומית ותכונותיהם יתפרסמו בהישנות במשך כל השנים. 

 טובה יותר לעומת הישנות  פרים צעירים שהייתה בעבר. אולם אני מדגיש ואומר:

ית המתנה לכלל הפרים עד שבבסיסה תכנ זו תקופת מעבר בין תכנית הטיפוח הקודמת

העתידית שבה יופעלו כלל הפרים הצעירים  לעומת הפעלת התכנית הגנומיתהמבחן שלהם 

לכל פר ופר צעיר גנומי.   יםדומשיהיו  של אחוזי השימוש פרסוםבלוחות הפרים, תוך כדי 

החלפתם בלוחות הפרים תהייה מהירה דייה כך שכלל הפרים הגנומים יגיעו לידיי ביטויי 

 בשידוכים. 

אמנם, כיום יש באפשרותנו לפרסם את הפרים הצעירים הגנומים בהישנות אומדני ההורשה 

גבוהה יותר אולם רק חלקם יופיע בלוחות הפרים עם שידוכים, ואילו השאר ימשיכו להיבחן 

למרות היותם במספר הזרעות מתוכנן לכל משק במבכירות שלו כפרים צעירים לכל דבר. 

ועדיין לא לפי תכנית הגנומית המתוכננת שבה  בתכנית טיפוח קודמת גנומים, מקורם

   .התכנון והדיוק בבחירתם גבוה יותר לעומת הקיים

לעומת שימוש של ממערכות טיפוח חיצוניות או מקומיות מה קורה בבחירת פרי קצה גנומים 

שתוצג  עיקר העבודהעל כך . שונים והשנויותמתאמים  –הגנומים המקומיים  כלל הפרים

בירושלים. מהתוצאות הראשוניות שאני אוסף, הזהירות בשימוש בפרים אלו בכנס המדעי 

היא חשובה והפיתוי של מספרים גבוהים המגיעים "מעבר לים" מביאה במקרים רבים 

 שנים בתנאי ישראל. 3שלונות צורבים במבחן בנותיהם, לאחר ילכ

מגיעות לביקורים במוסדות השונים משלחות רבות  -....מילים 0,555תמונה אחת שווה 

 במרץהקשורים למשק החלב הישראלי. שיאון היא אחת התחנות המועדפות על המבקרים. 

חברת הטיפוח הגדולה  – Viking Geneticsמשלחת מכובדת מחברת  ביקרה אותנו

הסקנדינבית. אנו עוקבים ומזמינים, מעת לעת, זרמה ממערכת טיפוח זו. הם חלק 

משקלם במערכות הטיפוח העולמיות  . Euro Genomic-ההגדול האירופאי,  מהקונסורציום

כל  אתשלהם  באתרעולה. בשונה ממשלחות אחרות, וכיאה לארגון שלהם, הם מתעדים 

 .הפעילויות המתרחשות בארגון

 



בצוותא עם חיוכים של שאר אנשי , מי עומדת במרכז התמונה....רונית שלנו עם חיוך רחב

המחייכת התפרסמה בכל סקנדינביה, ממש "נסיכת סקנדינביה"....יישר  רוניתהמשלחת. 

במקום  שנכחו)אחת המשלחות האחרונות  ח שלפניי הפרייהופטהמיקום הוא בדשא המכוח. 

. בתיאורים הכתובים בגיליון לאחר מכן במסגרת הרגולציה הווטרינרית המוצדקת(נסגר  –זה 

שלהם, הם היו מרוצים מאוד מקבלת הפנים ומההסברים הרבים שנתנו להם. המשלחת 

פתות המפעילות את מרכזה בנתניה וכן גם בסיור ברש, SCRביקרה גם במתקני חברת 

בסקנדינביה  VikingGeneticsמכלל הרפתות העובדות עם  72%המערכת. מסתבר שכבר 

ההסברים של  ,. גאווה ישראלית. בתמונותSCRמשתמשות במערכת זיהויי הדרישות של 

 .SCRשל  , אושרי הרפתן מכפר ויתקין וצור איש המערכותSCR  מנכ"ל-יריב

 

 

 

 

 

 

המעניין שבהסברים שהם נתנו . כמובן ,הם לא פסחו וביקור בחקלאיתגם על מרכזי המזון 

 מה שחשוב, חשוב... -"Volvo-למרכז המזון ביבנה, הם ציינו שהטרקטורים הם מ"גזע ה

  

    

 

 

 

 שבת שלום,

 יואל


