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 שלום לכולם,

עגלים ופרים הנמצאים בלוחות הפרים מתועדים בצילומים שלהם.  - מתחם צילום חדש

צילמנו יה, שוטף ומנקה את הפר, ומכניסו לעמדת הצילום. בעבר, הפר צוותלקראת הצילום, 

עליו מתנועות הפר.  ינהר הוא קשור ואיש הצוות נמצא בעגלה מיוחדת המגאת הפר כאש

ובשטח מוגן לתנועה של  ,שורר(כיום, אנו מתמקצעים בעזרתה של צלמת מקצועית )גלי 

הפר. הצילומים הם רבים על כל פר ופר, והבחירה לפרסום "הצילום הנכון", עוברת מיונים 

נראים, בראש זקוף ותנוחת הגוף רגועה. אין זה  רבים. הפר צריך לעמוד בזוית, כשכל אבריו

 פשוט, להגיע למצבים אלו, בייחוד שהפר משוחרר והוא נע ונד לו כל הזמן בתוך הרחבה.

הוא מגיע . הצילומים בחו"ל, "פשוטים יותר" וזאת משום שהעגל/פר רגיל למגע יד האדם

פשוט מפריד  ל, כאשר חבריו של איש הצוותוכאשר הוא הולך לצידו או מאח ,לעמדת הצילום

 בינו ובין איש הצוות. "פרים עצבנים" מוגנים היטב בין איש הצוות והפר.

בישראל המצב שונה. העגלים/פרים, מגיעים לעמדת לקיחת הזרע ללא קשירתם בחבל. הם 

טובה לפר, באשר הוא רווחה  –מובלים בשבילים, בצורה חופשית, לעמדת ההקפצה. מחד 

 באפשרותנו, הקשר היום יומי, בין הפר והאדם, אינו בנמצא, ומכאן שאין לא קשור. מאידך

 ללכת "יד ביד" עם העגל/פר לעמדת הצילום, כפי שקורה בחו"ל.

לאחרונה, צוות הפרייה שיפר את עמדת הצילום, ובנה בכוחות עצמאיים, את השטח המגודר 

מצד אחד נמצא לצד גינון מפותח )רקע יפה לתמונות( שטח זה, הנראה בתמונה שלמטה. 

פר מגיע בצורה עגל/המחובר בשער לשביליי ההובלה של הפרים מכל הפריות. ומהצד השני, 

 בסיסלדשא הוספנו הוא מתועל בשביל המנחה אותו לעמדת הצילום. שחופשית לעמדה, כ

מזוויות  צלםליכולה הצלמת  לחיה. בנוסף,  רגועהאווירה ו של דבר גם בסופ יפה יותר היוצר

כשהיא מוגנת והעגל/פר חופשי במתחם. אנו מאמינים שהשקעה שונות, בכל היקף המתחם, 

תודתינו לכל העוסקים בהקמה ובמיוחד לצוות הצילומים העתידיים. ברוכה זו, תשפר את 

 הפרייה

 : מתחם הצילומים החדש בשיאון1תמונה 
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העגלים  – Breeding Soundness Exam (BSE) –גופנית לעגלים/פרים מדידות והערכה 

בשדה אילן והפרים בפרייה, נבדקים ונמדדים תקופתית כל חייהם. בנוסף לבדיקות דם 

ווטרינרי של השו"ט, והעומדים בסטנדרטיים בין  לפרוטוקולפי  המחויביםוחיסונים תקופתיים, 

והערכה של מצב אשכים, היקף  ,גוףה משקליות של תקופת אנו מבצעים מדידות ,לאומיים

ד"ר משה מיכאל וד"ר  - של הפרייהים בזמן שמבצעים את המצב הגופני, הווטרינר גופני.

מאפשרים לקבל את ובכך  ,גם את האברים הפנימיים של הפרבודקים  – שמואל ברוקשטיין

 . של הפר  BSE-מכלול הנקודות הבונות את ה

 .2021שנת מלהלן דיווח על שתי בדיקות שאנו עורכים. הנתונים הם 

 8-13מגיע לבגרותו המינית בגיל פריזי -בגזע ההולשטייןהצעיר העגל  – היקף אשכים

משקפת את ההיקפים בגילאים  1חודשים כאשר היקף אשכיו מתפתח ועולה. טבלה 

 הצעירים.

 

 



  בפר צעיר )לאחר הבגרות המינית(: היקף אשכים 1טבלה 

גיל הפר 
 בחודשים

 היקף האשכים בס"מ

 )היקף מינימלי(

 30 15עד 

 32 18 - 15בין 

 33 21 - 18בין 

 35 24 - 21בין 

 36- 45 24 -מעל ל

 

מדידות של פרים  144משקפות  1אנו מודדים את כלל הפרים בפרייה והתוצאות באיור 

 2021שונים בשנת 

 2021היקף האשכים לפרים בפרייה בשנת : 1איור 

 

 

ניתן לראות פיזור יפה של המדידות, ס"מ.  2.3ס"מ ושגיאת התקן היא  41-החציון הוא ב

. המדידות הנמוכות הן של עגלים שרק נקלטו בפרייה ס"מ 38-44נע בין  ןכאשר מרבית

 הגידול של כלל העגלים שלנו. אתר  –משדה אילן 

 

 

 



 מדידות שתועדו בספרות למות מדידות אלו תוא
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מראים סימנים טובים בהיקף האשכים ובקצב הגידול  ,פרים הנמצאים בתנאי הגידול בפרייה

 שלהם.

יש לציין שההתאמה בין היקף האשכים לאיכות תאי הזרע היא לא גבוהה, אולם ההתאמה 

 ליכולת הפר לייצר תאי זרע היא גבוהה.

הללו נערכות בזמן שטיפת העורלה של הפרים. בשטיפת העורלה הבדיקות  – מצב גופני

 בודקים נגיעות לשני סוגיי חיידקים:

 קמפילובקטר .1

 טריכומונס .2
אנו בודקים זאת לראשונה בסוף בפרייה.  ותת מין, האסורושני אלו מעידים על נוכחות מחל

רייה. במידה ואחד מהפרים נגוע, הגידול של העגלים בשדה אילן, טרם כניסתם לאתר הפ

, אין מהצורך לבדוק בלבד במגע מיני ןהאלו  ותהוא אינו עובר לפרייה. כיוון שנגיעות למחל

. למרות זאת, וגם ממגע מיני עם פרותנמצאים בבידוד מוחלט הפרים בפרייה . יותר בפרייה

, אנו ממשיכים לבדוק המיוצאת לחו"להנכפה עלינו בתעודות הווטרינריות לזרמה בשל צורך 

למחלות  שנים האחרונות, לא הייתה דגימה אחת חיובית בפרייהה 30-. בלשנהאחת זאת 

 ןמבדיקות השיגרה של הפרייה ולהשאיר ללוה ות. אנו נמצאים בדיונים להורדת הבדיקאלו

 רק לפרים שזרמתם מיוצאת לארצות בחו"ל.

 2021: מצב גופני של הפרים בפרייה בשנת 2איור 

 ס"מ 33.2-היקף האשכים 

 חודשים 13-משקל העגל ב



נקודות. גם במדד זה, ניתן לראות פיזור  0.27וסטיית התקן היא נקודות  3.00-החציון הוא ב

, בנוסף לגורמים אחרים נקודות. המצב הגופני 3.5-ל 2.5יפה של הפרים כאשר עיקרם בין 

משקף את יכולתו של הפר לקפוץ ולתת את זרמתו.  (, תא ההקפצהרגליים, טילוףבעיות )

, הינו פר הסובל מבעיות עיכול, גוף זר, מחלה וכדומה. כמובן שנתונים אלו פר ירוד""בנוסף, 

הפרים, במשך חייהם,  שלבנקודת זמן. החשוב יותר, הוא המעקב הפרטני  תמונת מצבהם 

 הם הקובעים.  ,והשינויים בתוך נתוני הפר

, בהיבטים לנתחת לנו תחים כל הזמן טבלאות מעקב העוזרוביחד עם ספר העדר, אנו מפ

 המקצועיים, את השינויים ואת מצבו של הפר לאורך מחזור חייו.

( בזמן קליטתו 1פעמיים:  העגלמשקלו של בשנת הגידול הראשונה, אנו מודדים את 

מתקיים במעבר העגל משדה אילן משקלו הבא מעקב אחר ( בסיום הגמילה. 2מהמשק; 

 .לפרייה

זנה של שיאון, הכוללת אנשי מקצוע משה"מ, יועצי הזנה, ווטרינרים ואנשי שיאון, הבוועדת ה

מנתחים את הנקודות ששוקפו למעלה ומגיעים להחלטות תזונתיות המשפיעות רבות על 

  גדילה וייצור תאי הזרע של העגל/פר.

 ושבוע טוב, שבת שלום

 יואל


