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 לכולם שלום,

. הפעם כמות ההזרעות סכומיםמספר לתה של שנה חדשה, וזה המקום לסוף שנה היא תחי

 ומהנעשה במעבדה

.  2016 - ו 2017לעומת  פסילותו עלייה של מספר ההזרעות הייתה 2018שנת ב הזרעות:

 21,873 -והיא גבוהה ב 466,781 -הסתכמה ב  2018לשנת  ידיים"ה"הכנסות כמות 

היכן היו ההפרשים ובאיזה  (.1)טבלה  4.9% , עלייה של2017"הכנסות ידיים" לעומת 

 חודשים, הפרשים אלו השפיעו יותר?

 : הפרשים בין השנים בכלל "הכנסות הידיים"1טבלה 

 

 

 

 

 

והמרכז את עיקר  ,הגדל בשנתיים האחרונות ,ממחיש את גודל העדר הישראלי 1איור 

בין חודש השיא  אשונותר הזרעות 10,000-ל כהפרשים ש יוני. –מרץ בחודשים  והזרעותי

תנועת הריכוזיות של הזרעות ראשונות  בהזרעות ראשונות. )ספטמבר( לחודש השפל)מאי( 

גם על ההמלטות, גידול היונקים, צפיפות בסככות וניהול העבודה בכלל הרפת  המשפיע

 ובחברות המלוות אותה: שיאון והחקלאית. 

 , לפי חודשי השנה2018עד  2016: הזרעות ראשונות בשנים 1איור 

,, 

 3-4%מספר ההזרעות הראשונות, בין השנים, רואים גידול מתמיד של כשמסכמים את 

 לשנה.

 בהזרעות ראשונותהפרשים בין השנים : 2טבלה 
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היה  גם בהם. רמת הפוריותגודל העדר הגדל, וגם מומעלה מושפעות גם מ תייםשהזרעות 

   3ובטבלה  2באיור  המתבטאגידול 

 שתיים ומעלה   בהזרעות הפרשים בין השנים : 3טבלה 

 

 

 

 , לפי חודשי השנה2018עד  2016בשנים שתיים ומעלה הזרעות : 2איור 

 

 יםעם הפרש השפל )פברואר( השיא )אוגוסט( לחודש גדול בין חודשהפרש כאן מתבטא  גם

 בין השנים. 8,000-11,000 -כ של

כשמחברים את כלל ההזרעות )ראשונות, שתיים ומעלה וכפולות( מתקבלת התמונה 

ההזרעות בחודשי לריכוז ות וההפרשים בין החודשים. של היקף ההזרעות ברפת האמתית

שחודש השפל בכלל ההזרעות מזהים  נודתיות.על הת האביב, יש את ההשפעה המכריעה

מאי. הירידה חודש  –זהה לשיא ההזרעות הראשונות . בעוד שחודש השיא הוא פברואר

עלייה בתקופה זו.  ולהוזאת בשל כמות ההזרעות שתיים ומעלה שע ,לאחר מכן, מתמתנת

   .ראשונותהדומה לעלייה בהזרעות בגם כאן, . מתבטאת בחודשים אוקטובר ונובמברנוספת, 

זרעות הה: כלל 3איור 

בשנים )כולל כפולות( 

, לפי 2018עד  2016

 חודשי השנה
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 4.3 00.5 46,37846,3782.0 1723911199112103514 15ינו-18
 03.2 3.1 43,79342,6403.8 2174614213312441415 16פבר-18
 2.0 01.7 72,99272,9924.6 3325120349243731722 17מרץ-18
 11.2 1.4 0.4 55,72755,6535.4 2665418277363132221 15אפר-18
 8.4 1.3 1.0 79,59979,3223.1 31548184484549313627 18מאי-18
 5.5 0.9 0.4 59,91759,9174.9 2664217346253717823 16יונ-18
 2.4 1.2 1.6 59,48258,8774.2 2754815332253577220 18יול-18
 5.6 1.4 1.8 61,11660,7564.3 2994317351373886422 18אוג-18
 2.8 0.8 0.5 51,04350,8571.7 2014218239142534823 11ספט-18
 5.0 1.6 1.2 56,75356,4902.5 2785015321303515920 18אוק-18
 4.3 2.1 0.9 51,96751,8624.5 2574216286243103819 16נוב-18
 6.3 0.6 0.4 72,44772,2372.0 2854216345433887622 18דצמ-18

711,214707,981 247 4,051659 3,1633,706345 196סה"כ:
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חודש

מעבדההקפצה

בתכנית סדורה ומתואמת.  ,את הפרים ,ימים בשבוע 4הפרייה והמעבדה מקפיצים  מעבדה:

 יםלטיפולהם שלישי  ימיישני, רביעי, חמישי, כאשר  במרבית המקרים אלו ימים ראשון,

אנו שינינו את מדיניות לקיחת הזרמה, באשר  ,בשנתיים האחרונותני הפרייה והפרים. במתק

, 50-כבמקום  –תכנית הג'נומיק נכנסה לפעולה. כלומר, פחות פרים נכנסים לפריה כל שנה 

 -, כלבנקיםלנו לעבור מתכנית של לקיחת זרמה  רהאפשפרים. ירידה זו,  40-נכנסים רק כ

וכל הפרים נשארים  ,( לתכנית ללא בנקיםהפרים של 30%-מכ) פר/עמנות זר 40,000

במקביל, אנו מקפידים על לקיחת זרמה ליצוא רק לפי ההזמנות, עם בנק בפריה עד מבחנם. 

צוא, מרביתם אינו נמצא בלוח הפרים. אלו . פרי היפר יצוא""מנות לכל  5,000-של כ

 , העדיפות הראשונה היא השוק המקומי.החופפים""

פועל יוצא למדיניות זו היא ירידה משמעותית בכמות הזרמה המיוצרת. עד לפני כשלוש 

ליון מנות זרע בשנה. בשנה האחרונה, אנו ימ 1.2 -שנים, הפרייה והמעבדה היו מייצרים כ

 41%זו ירידה של מנות המספקות את השוק המקומי ואת היצוא.  711,000-ם כמייצרי

מהיקף הייצור. המשמעויות לכך הם בכמות הקשיות וחומרי הגלם המוזמנים למעבדה. כמו 

בוא מבחנם, הם יכולים לייצר זרמה בכמויות בכן, הפרייה נשארת מלאה בפרים, אשר 

רק מנות המספק  40,000בלים בבנק של גדולות לכלל הרפת הישראלית ולא להיות מוג

 לפר ממוצע. ,כשנתיים הזרעות

נומיקים, משפיע על אחוזי הפסילה ג' – פרים צעירים רבות יותר שלהמעבר להקפצות 

ב"טרי". פר צעיר נוטה להיפסל יותר בתחילת דרכו, עד אשר המערכת המינית שלו מייצרת 

 ות לשטח. המאפשרת יצירת מנות זרמה טוב ,את הכמות האיכותית

 2018: כמות ההקפצות ופעילות הפרייה/מעבדה בשנת 4טבלה 

כבכל שנה, אנו מנסים לשפר את איכות מנות הזרע היוצאת לשטח.  מחקרים במעבדה:

סיונות המבוצעים במעבדה שלנו. להלן ישיפור זה, נובע ממעקב אחר פעילות דומה בעולם ונ

ושהשפיעו לטובה על איכות  ,ירושליםגו בכנס המדעי בצסיונות והתוצאות שלהן שהוישתי נ

 מנות הזרע היוצא להזרעה מהמעבדה בשיאון.

 השפעת טמפרטורת סיום ההקפאה על תנועתיות תאי הזרע .1

  באותו היום לעומת מרווח של יום –קבלת הזרמה והקפאה  .2



. 140°C- -וכיום אנו מסיימים אותה ב 90°C-בעבר סיימנו את ההקפאה בטמפרטורה של 

 (.196°C-ות לחנקן נוזלי לשימור ארוך )בשני המקרים, נאספות הקשיות המוקפאות ומועבר

, הן בתנועתיות ממחיש את השיפור המובהק בתנועתיות תאי הזרע לאחר ההפשרה 4איור 

 ת והן בתנועתיות הפרוגרסיבית.הכללי

 : השפעת טמפרטורת סיום ההקפאה על התנועתיות4איור 

 

השינוי השני, השפיעה רבות על סדר היום של עבודת המעבדה. בעבר היינו מקבלים את 

הזרמה בבוקר ומקפיאים בצהרים, ואילו כיום אנו מקבלים את הזרמה ביום הראשון 

שיפור משמעותי באיכות הראו התוצאות ן גם כאומקפיאים ביום למחרת )למעט, יום חמישי(. 

 מנת הזרע המשווקת.

 תנועתיותההשפעת מועד ההקפאה על : 5איור 



כאן המקום להודות לכל עובדי המעבדה והפרייה שנרתמים לשינויים ומשנים את שיגרת 

 בנהלים וזמנים אחרים.  ,העבודה

 ,על כך יםדיווחובפריה מתוך מגמה לשפר ולהתייעל.  במעבדהסיונות יצע נאנו ממשיכים לב

 בסקירות של השנה הקרובה.

 חמימה ויפה - שבת שלום 

 ושבוע טוב

 יואל

 

 

 

 

 


