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 לכולם שלום,

מדדים רבים קיימים בפוריות. הפעם המיקוד הוא במדד חשוב והוא  – מעקב פוריות שנתי

ימיי המנוחה למשלב את מדיניות הרפת . מדד זה שיעור התעברות בהזרעה ראשונה

להצלחת ההזרעה הזו. כלל העגלות והפרות המתוכננות להיות חלק  ,ולהכנת העגלה/פרה

ת ברפת, מגיעות להזרעה ראשונה. הכניסה להריון מהזרעה זו, חשובה ממערך ההזרעו

לרפת, והיא מדד כלכלי חשוב. הזזת הימים לאחר המלטה להזרעה ראשונה )ימיי המנוחה(, 

 משתנה בהתאם לעונות השנה ומשתנה בהתאם לשלוחה. 

ל הרפת הישראלית, מושפעת רבות ממדיניות רבת שנים, המכוונת את מירב ההזרעות ש

הם שלוחות העגלות והמבכירות לחודשי האביב, תחילת הקיץ. במידה ושיעורי ההתעברות 

 הרפת יכולה לעמוד בתכנון השנתי שלה להעברת חלב חורף לקיץ.טובים, 

יעורי ההתעברות של הזרעה ראשונה בעשור האחרון, משנת שמשקפים את  1-3איורים 

 י החודשים הבאים:עונות לפ 3-. שנת ההזרעה חולקה ל2020עד  2011

  קוו כחול באיור(: חודשים דצמבר עד מרץ. חודש דצמבר הוא תמיד של השנה חורף(

 הקודמת

 קוו אדום באיור(: חודשים אפריל עד יוני וגם נובמבר. אביב( 

 קוו שחור באיור(: חודשים יולי עד אוקטובר.  קיץ( 

 לפי עונות השנה, 2011-2020בשנים  1שיעורי התעברות להזרעה  -עגלות : 1איור 

 עדיין לא התקבלו( 2020לא מוצג: תוצאות נובמבר  2020 –)אביב 

 

. ובמיוחד בשנה האחרונה, 2016בעונה זו, ניתן להבחין על ירידה משמעותית משנת  – קיץ

הייתה ירידה של עוד  2020שנת  אולם 2011הסתיימה בדומה לשנת  2019למעשה, שנת 

 נקודות האחוז.  7-כ

נקודות האחוז  7-עלייה של כ –2011הייתה "מגמת פעמון" שהחלה בשנת  ,בקיץסה"כ 

 – 2019שנים של ירידה לשנת  3, ולאחר מכן 64.6% - 2016לנקודה הגבוהה ביותר, שנת 

 . 51.7% – 2020 -, וירידה משמעותית נוספת ב58.4%



ות מכוונת בעונה זו, קיימת עלייה בכמות ההזרעות הראשונות, פועל יוצא למדיני – אביב

בעונה חשובה זו, דומים בין  1בהזרעה  להזרעות אביב. לשמחתנו, שיעורי ההתעברות

רוב . ק2018, ומשנת 2012-ו,2011, לעומת שיעורים נמוכים בשנים 2017עד   2013השנים 

 .תהייה נמוכה, 2020חודש נובמבר, גם שנת ל 1ביצועי הזרעה לוודאי, בסיום ניתוח 

לחלוטין לעונת האביב, רק בשיעורי התעברות גבוהים יותר. גם כאן, מגמות דומות  – חורף

 ונה, ה האחרמת ירידה חדה בשנולע, 2019-ל 2014נויי גדול במיוחד בין השנים לא היה שי

2020  

 האם כך גם בשלוחות המבכירות והבוגרות?

 ה, לפי עונות השנ2011-2020בשנים  1יעורי התעברות להזרעה ש -: מבכירות 2איור 

 עדיין לא התקבלו( 2020לא מוצג: תוצאות נובמבר  2020 –)אביב 

 , לפי עונות השנה2011-2020בשנים  1שיעורי התעברות להזרעה  -: בוגרות 3איור 

 עדיין לא התקבלו( 2020לא מוצג: תוצאות נובמבר  2020 –)אביב 

נראות  ,1זרעה הבשל ירידה בשיעוריי ההתעברות בשלוחות המבכירות והבוגרות, המגמות 

  .דומות, ולעיתים אף חזקות יותר



מתקיימת מגמת ירידה מתמשכת,  2016, משנת בעונת הקיץבשתי השלוחות, גם כאן, 

 . 2020וירידה חדה בשנת 

 לא כך התמונה בעונות האביב והחורף. 

. 2017-ל 2013ותר וקיימת יציבות בין השנים התנודות נמוכות י בשתי העונות,  - במבכירות

ביצועי ודומים לתחילת העשור, , ב1לעומת זה, שיעוריי התעברות נמוכים יותר, בהזרעה 

 .2020גם כאן, בדומה לעגלות, ירידה חדה בביצועי הפוריות בשנת . 2020 – 2018

-ל 2013, בשתי העונות, בין השנים 1מגמת עלייה מתמשכת בביצועי הזרעה  – בבוגרות

בעונות אלו,  1. גם כאן, ביצועי הזרעה 2020ת . משנה זו, מגמת ירידה עד שנ2017

 .2020-ו 2019בתחילת העשור, דומים לסיום בשנת 

כפי  ,ל הירידה החדהמערכתי אחד או שניים המשפיעים עה הברורה שזה גורם הקביע

מהיכן קביעה זו נובעת?  .חייבת להיבחן בצורה מקצועית שנשמעים ממספר גורמים בענף,

 כיוון שהירידה היא ארצית, מן הסתם, גורם מערכתי "גבוה", משפיע יותר. 

אנו מכנסים ועדה מיוחדת שתדון בכל הגורמים המשפיעים על הפוריות. בתחילת שבוע הבא, 

בוועדה נציגים מארגונים שונים: חקלאית, המ"ב, שיאון, שה"מ ונציגות מהאקדמיה 

כבר תשובות ולחלקם, מספר דברים נבחנים ברמה הארצית, שלחלקם יש ומהרפתנים. 

 נקבל לאחר הישיבה של ועדת פוריות, שבה נבחנים כלל הגורמים המקצועיים. ,בתקווה

ל הזרמה, הזרעות, פרים ומזריעים את הצד הזכרי, תמיד אפשר למדוד, ונתונים רבים ש

תרומתם למרות שניתנים לבחינה מתמדת. גורמים אחרים, קשים יותר למדידה ולבחינה, 

הפוריות היא רב גורמית וגורם אחד מושפע  רבה, אולם קשה לאבחון.היא  למדדי הפוריות

 :מספר דוגמאותוהינה  .יםומשפיע על האחר

הועלתה הסברה ששינוי חומר המיהול ישיבה קודמת של וועדת הפוריות, ב – חומר מיהול 

מיד, הסברה הזו עברה לזרמה המופקת בשיאון הוא הגורם העיקרי לירידה בהתעברות. 

 א מקצועית וגרמה נזק רב לשיאון. לשטח, בצורה ל

השינוי נערך לאחר סקירה מקפת על הנעשה במעבדות אחרות בעולם וניסיון שלנו להצמדות 

מסודר  ניסוי שדהיזמנו לסטנדרטים מקצועיים בין לאומיים שהוכחו בזרמה המופקת מפרים. 

פת חשיאו ליתר דיוק, . לבחינת השפעת תוספת חומר המיהול לזרמה על הפוריות

 .האנטיביוטיקה הנמצאת בתוך חומר המיהול לתאי הזרע

שנים ה 30-עקומת ההקפאה והשימור של תאי הזרע בשיאון לא השתנתה ב –עלינו להדגיש 

ר מעבדות אכפי שמתבצעות בש ושימור האחרונות. השיטה דומה לחלוטין לעקומות קרור

וד על חשיפת שינוי תוספת חומר המיהול התפתח לאחר לימהזרע לבקר בעולם. 

 האנטיביוטיקה המצויה בחומר המיהול, לתאי הזרע.

 להלן תיאור הניסוי והתוצאות:

 2020חודשים, יוני עד אוקטובר,  5 – תקופת הניסוי 

 (, מחצית 1פרי לוח. מחצית הזרמה המתקבלת מהולה בחומר מיהול ) 5 – פרים

 (2השנייה בחומר מיהול )

 מכיל  –( 1יניטיוב, גרמניה(. אנדרומד )אנדרומד )יבוא מחברת מ – חומר מיהול

ללא  –( 2אנטיביוטיקה בתוכו וחשיפה לזרמה בטמפ' החדר; אנדרומד )

תוספת דקות ולאחר מכן  3-אנטיביוטיקה. תוספת חיצונית של האנטיביוטיקה ל

 .( בטמפ' החדר2) לזרמה האנדרומד



אחוז התעברות 

מתוקן

20.0שושן7933

31.5ברנסלי9032

29.5גוליבר9038

30.1משען9075

24.3לדרמן9107
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חומר מיהול
אחוז התעברות 

מתוקן

25.5"ישן" - )57(

25.5"חדש" - )59(

 שווה בשני הטיפולים – צינון, הקפאת הזרמה והפשרה להזרעה 

 מזריעים. הזרעה בכל השלוחות. תוספת קוד זרמה  6 – ורישום ההזרעה מזריעים

 (2אנדרומד ) – 59(; קוד 1אנדרומד ) – 57לכל הזרעה לפי שני הטיפולים: קוד 

  ספר העדר.בשיאון וניתוח התוצאות במעקב שוטף על ההזרעות  –ניתוח ותוצאות 

 התעברותעור השיהשוואה בין הפרים, מזריעים, תחלובות ו :4איור 

 

 

 

 

 

 

 

  .שיעורי ההתעברותעל  השפיעונמצאו מובהקים ופר מזריע, ותחלובה 

בין קוד  הקוד הטיפול והאינטראקצי, 1מספר ההזרעה, ימים להזרעה המזריע, לעומת זאת, 

 הטיפול לתחלובה, לא היו מובהקים.

 אחוז התעברות ו: השוואה בין שני הטיפולים 5איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

עומסי חום , נבחרה הייתה במעבר בין הקיץ לחורף, כשבמרכזה חודש ספטמברהעונה ש

 גבוהים וממושכים. גורם זה השפיע על כלל התוצאות הנמוכות, 

שיטת תוספת חומר המיהול וחשיפת תאי השפעה לשאין שום הוכח בצורה ברורה מאוד 

 . הזרע לאנטיביוטיקה

בות. עקומה סטנדרטית הדומה לעקומת שנים רבנוסף, שיטת ההקפאה בשיאון לא השתנתה 

 ההקפאה הקיימת במרבית ממרכזי ההזרעה הגדולים בעולם. 

 מכל מקום, שיאון חזרה למיהול "הישן", לא בשל ההיבט המקצועי, אלא בהיבט של רגיעה

 תודה לכל שעסקו ותרמו מזמנם לעריכת ניסוי חשוב זה בשדה. .מערכתית



הזרעותמקור זרמה
% מכלל 

ההזרעות

שיעור 

התעברות

 רגיל

שיעור 

התעברות

 מתוקן

43,89880%32%29%מקומי

11,09120%35%32%חול

3.3%-3.6%-54,989100%סה"כ/הפרש

החלב, מובילים את הרפתן ואותנו להשתמש בפרים ערכי החמ"מ ורכיבי  – שימוש בפרים 

הנמצאים בערכים גבוהים, וזאת כדי להתקדם גנטית בעדר. החלטה נכונה וחשובה. אולם 

 . בפוריות זרמת הפריםערכים אלו אינם תלויים 

, לא תלויה . תכונה זושל הפרים אנו משקפים את פוריות הזרמה, כל לוח פרים חדשב

מדת בזכות עצמה. מרבית הפרים הנמצאים בחברות ההזרעה בפוריות בנות הפר, ועו

נמצאים דומים בשיעורי ההתעברות. מעטים מהם נמצאים בצדדים הקיצונים של העקומה, 

 לחיוב או לשלילה. 

העדר הישראלי הוא קטן יחסית, ושימוש במספר פרים בעלי ערך גנטי גבוה ושזרמתם פחות 

אחרונה התקבצו מספר פרים בעלי ערכים שליליים פורייה, ישפיע בהיבט המערכתי. בשנה ה

. כמות ההזרעות שלהם, בשנה וויירי, ג'סיקה, בוסלדושושן, גוגל, של זרמה, בלוח הפרים: 

מכלל ההזרעות של העגלות. השימוש  22%-כ ( עומדת על20-אוק' – 19-האחרונה )נוב'

שימוש רב בפרים  הזרעות בעגלות. ללא ספק, 10,000-, עם כשושןהרב ביותר היה של 

 שפוריות זרמתם ידועה והיא שלילית, מהווה גורם משפיע על מדדי הפוריות. 

 אין זו מחלה בפרייה, אין זו בעיית הזנה, ואין זו בעיית לקיחת זרמה וטיפולה במעבדה. 

 למה? 

כי לצידם עומדים פרים, שבאותו הזמן נמצאים בפרייה ונהנים מאותם התנאים והם פוריים 

 ברנסלי, סרג'יו, רעשן, גוליבר, בוז'י, פגסוסזרמתם: מאוד ב

עדרים שהשתמשו  87. בניתוח הנתונים של מישור הייחוסמהווה את תמיד  – זרמת חו"ל 

ון של התקבל יתר 20-עד מאי 19-קורם בחו"ל בין התאריכים ספט'הזרעות שמ 50-ביותר מ

 נקודות האחוז לטובת זרמה שמקורה בחו"ל.  3.3

 20מאי  – 19של זרמות חול ומקומיות בחודשים ספט'  : שיעורי ההתעברות1טבלה 

 

 

 

 

 

. אחוז נכבד מקבוצה זו, היא זרמת גזעי הבשר  20%-שימוש בזרמת חו"ל עומדת על כ

 המוזרעים על פרות ההולשטיין.

 םמשך שנים רבות, טבלה זו הייתה עם יתרון לזרמה המקומית. מקבץ של פרים דומיננטיי

מהממוצע, יכולים לתרום רבות  יםנמוכ םרי ההתעברות שלהמקומיים, עם זרמה ששיעו

  להבדלים. 

הזרמות הנמצאות בבנק והזרמות המופקות  – זרמה שמקורה בבנקים או מפרים חיים 

מפרים חיים עברו את אותם התהליכים של הפקה, בדיקת הזרמה במעבדה, חומר מיהול 

ככל שישן יותר,  –ינה משולה ליין וצינון הזרמה ולבסוף הקפאה ושימור בחנקן נוזלי. זרמה א

טובה יותר. כיוון שכבר הוזכר שלא היה שום שינוי בדרכי ההקפאה של הזרמות,  האיכות

לאורך זמן רב אחורה, וכיון שהוכח שתוספת חומר המיהול )שהיה רק לתקופה קצרה בסוף 

יותר  ( לא שינה את מדדי הפוריות, אין סיבה שזרמה זו או אחרת תהיה טובה2019שנת 

 שכבר נדונה למעלה. בתכונת פוריות הזרמה . ההבדל היחידי הוא בשל שיטת ההקפאה



לוח
מס' פר 

)בנקים(

 שם פר 

 )בנקים(

פוריות זרמה-פרות 

בפרסום הלוח 

)בנקים(

         פוריות זרמה        

     פרות בפרסום הלוח   

)פרים חיים(

5.1דראג7970

2.9-זניקס7626

1.1-סימי7614

0.6ווג7914

1.1בופון7510

0.9זניקס7626

0.9בופון7510

0.2ווג7914

1.1-אייפק9059

0.0פגסוס7964

3.7דראג7970

1.0-ג'סיקה7882

1.1-אייפק9059

3.3דראג7970

0.4-אייפק9059אוג-20
סרג'יו - 3.4; משען - 2.5 

ממוצע כללי - 1.4

1.8אייפק9059

1.6רונלדו9088
דצמ-20

בוסלדו-3.4;ברנסלי-2.5 

ממוצע כללי - 0.9

גוליבר- 2.8; שושן - 2.0 

ממוצע כללי  -    1.2

אוג-19
עג'מי- 3.0; גוליבר - 2.4 

ממוצע כללי  -    1.2

דצמ-19
עג'מי- 2.9; גוליבר - 2.8 

ממוצע כללי  -    0.9

אפר-20
משען- 2.3; גוליבר - 2.6 

ממוצע כללי  -   0.4

אפר-19

 2בטבלה פרים כאשר חלקם הקטן מאוד, זרמתם מגיעה "מהבנקים".  24-בכל לוח יש כ

"מהבנקים", לעומת כלל הפרים מוצגים הפרים שזרמתם הייתה בלוחות הפרים השונים 

 , ובטבלה תצוגה רק של השנתיים האחרונות. על כך לאורך שנים יםעוקב ובלוח. אנ

הם  – אייפק ורונלדו –כשמדדי הפוריות יורדים, וזוג הפרים האחרונים שמקורם בבנקים 

פוריים, אז עולה ההשערה השגויה, ומיד "כלל השדה בוער". באותה הנשימה, בכל לוח 

קל שלהם בכלל פרים, יש גם פרים חיים שזרמתם פורייה מאוד. חשוב מידת השימוש והמש

 ההזרעות, ועל כך נכתב כבר למעלה.

 ביצועי פרים שזרמתם מהבנקים לעומת פרים חיים שזרמתם מופקת בפרייה: 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לסיכום,

התקופה אינה קלה במדדי הפוריות השונים. אנו ממשיכים לבדוק כל הזמן ויוזמים ישיבות 

את הנתונים בהיבטים מקצועיים. לא לכל יהיו  מקצועיות עם גורמים רבים בענף כדי לבחון

על לנו להיחפז ולשנות בצורה דרסטית את צורת השימוש בזרמת הפרים תשובות, אולם 

, מעת לעת. מעבדתיתטובה מאוד, הן ברמה הגנטית והן ברמה ה םבישראל. איכות

 ,תידהיה בעיהיה בעבר וגם  .של פרים שליליים לתכונת פוריות הזרמההצטברות  מתקיימת

 ועלינו להשכיל ולדעת איך להשתמש בהם.

גורמים כמו, אקלים קיצוני, פרים צעירים מול פרים בוגרים, ממשק שימוש בהורמונים לשיפור 

, ניתוח הזרמה הפוריות או לקיבוץ הקבוצות לזמן מסוים ברפתות, מצב אנרגטי של הפרות

רו בעת אחרת, כי קצרה ועוד מכלול סיבות נוספות המשפיעות על הפוריות, יסק במעבדה

 היריעה לבחון את הכל בסקירה אחת.

 בברכת שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל



 

 


