
אפריל 2013משק הבקר והחלב 363 42

הטיפוח הצרפתי
לאחרונה ערכו נציגים מחברת סרסיה הצרפתית סיור בארץ.  במסגרת הביקור למדנו, בצורה הדדית, על 

ההתפתחויות האחרונות המתרחשות בישראל ובצרפת, בנושאי הזרעה מלאכותית וטיפוח

ביקור נציגי סרסיה בארץ
סרסיה הנה חברה צרפתית  המייצאת זרמה של פרים ממגוון רחב של גזעים 
ומערכת  הזרעה  מכוני  אין  לחברה  העולם.  לכל  עזים  וזרמת  ובשר(  )חלב 
צרפתיות  מחברות  הזרמה  שיווק  של  הביצועית  הזרוע  היא  אלא  טיפוח, 
המייצרות את הזרמה )בדומה לחברת WWS האמריקאית שנוסדה במטרה  
זרמה בעולם, אולם בבסיסה היא שתי חברות הזרעה אמריקאיות  לשווק 

המתחרות האחת בשנייה בתוך ארה"ב(. 
Evolution שנוסדה רק  החברה העיקרית שאותה היא מייצגת היא חברת 
לאחרונה, שנת 2013, והיא איחוד של שתי חברות הזרעה קודמות בשם: 

 .Amelis -ו Creava

  CRI חברת  עם  מסחריים  קשרים  האחרונות  בשנים  היו   Amelis-ל
האמריקאית. בשל שילובה של Amelis בתוך Evolution נוצר מצב שהייצוג 

 .Evolution ,בצרפת הוא דרך החברה החדשה CRI של
עוברים.  ובהעברת  חדשים  מזריעים  בלימוד  הדרכה  גם  נותנת   Evolution
נציגינו )אמיר ועמוס( התקבלו בחום רב בצרפת וכבר שנתיים הם עוברים 
 .Evolution בתוך  Creavia שלימים התאחדה  חברת  במתקני  השתלמויות 
גם קבוצות העובדים שעוברות את הסיור המקצועי באירופה התקבלו כבר  

פעמיים, בחמימות רבה,  בתערוכות ובמתקני החברה הצרפתית. 

שרלוט, נציגת סרסיה הגיע לישראל מלווה בנציג Evolution, לוק מרצ'אנד,  
כדי להכיר את השוק הישראלי. הם סיירו יום אחד במתקני שיאון שבדרום 
ולסיור  העדר  בספר  לפגישה  לקיסריה,  המשיכו  למחרת  רביבים.  וברפת 
במשק מושבי - משק קראוס, בית יצחק. היום השלישי, הוקדש לפגישה עם 
מגדלי הצאן במשק ברנובסקי בשדה יעקב, משק בר בשרונה ובמשקו של 

המארח, חמי.

הג'נומיק בצרפת
על  צוותו  עם  ביחד  )אחראי  מרצ'אנד  מלוק  ובמיוחד  משניהם  קיבלנו 
התכנית הגנטית בחברת Evolution(, סקירות על השינויים הגדולים שעובר 

המשק הצרפתי בנושא הג'נומיק. להלן העיקרים שבהם:
הג'נומיק.  מתכנית  שהגיעו  בעגלים  להזריע  עבר  הצרפתי  המשק  כלל   •
מבחן  תוצאות  של  ההגעה  עד  פרים  של  ההמתנה  תכנית  כלומר, 

הצאצאים נמצאת לקראת סיום. 
מהימנות עגלי הג'נומיק עומדת על 70%-75% לתכונות הייצור  •

מספר ההזרעות המרבי של כל עגל עומד על כ-30,000 הזרעות. כלומר,   •
במשק מושבי צרפתי, כ-3-2 הזרעות לכל פר ופר.

אין הזרעות של "פרים צעירים" למבחן.  •
פריות שלמות, נסגרו.  •

מערכת הנתונים היא כל כך מהירה שמדי שבוע, מתעדכנים הרפתנים או   •
המטפחים בחברת ההזרעה, על תוצאות הסריקה הגנומית של הפרטים 
נתונים אלו מחליטים הרפתנים  שנשלחו כשלושה שבועות קודם. לפי 
על עגלות להזרעה או לתחלופה ואילו בחברת ההזרעה על קנייתו  של 

עגל מהמשק או הודעה על אי קנייתו. 
עיקר הטיפוח מתבצע בשטיפות עוברים: עגלות נבחרות )על ידי המידע   •
ידי  על   Evolution בשליטת  הנמצא  ייעודי  במתקן  נשטפות  הגנומי(,  
צוות ייעודי.  בין 3-2 שטיפות לעגלה. היא חוזרת למשק האם בהיריון. 

טכנולוגי  מימוש   + גנטית  תכנית  של  בשילוב 
של העברת העוברים, מעבירים את הצרפתים 

לחזית ההתקדמות הגנטית

Evolution )שמאלית( מבקרת את משק קראוס בבית יצחק ופוגשת את  שרלוט, נציגת 
ליאת )מימין(  

טיפוח

יואל זרון - שיאון
yoel@sion-israel.com
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כשהמרבץ יבש:

עומדים לשירותכם ומחכים להזמנה ראשונה או חוזרת
טל. 08-6234276 נייד: 057-7790381 פקס. 08-6234277

איור 1.  טיפוח פרת ההולשטיין הצרפתית - תרשים זרימה
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עגלים נקנים מהמשקים בגיל של מספר חודשים לאחר חוזים הנחתמים   •
מראש עם המגדלים. 

איור 1. ממחיש את עוצמת ומהירות הטיפוח במשק הצרפתי 

הצרפתים מממשים, בשנתיים האחרונות, את ההתקדמות הגנטית המהירה 
שהם  המהימנות  התוצאות  הגנומית".  "המהפכה  בעזרת  להגיע  שיכולה 
היורו-ג'נומיק  לקבוצת  משייכותם  גם  נובעות   הצרפתי,  למגדל  נותנים 
את  נותנת  זו  אוכלוסייה  גנומית.  שנסרקו  פרים   22,000 בתוכה  שמכילה 

המהימנות הסטטיסטית לתוצאות. 

בשילוב של תכנית גנטית + מימוש טכנולוגי של העברת העוברים, מעבירים 
ברמת  פשוט  לא  הוא  השינוי  הגנטית.  ההתקדמות  לחזית  הצרפתים  את 
המגדל הבודד, שעדיין רגיל להזרעות מרובות מפרים מסוימים שלהם מבחן 

בנות מהימן. 

האינדקס הצרפתי
ותכונות  ייצור  אינדקס הטיפוח הצרפתי מתבסס על 7 תכונות - תכונות 
תכונות  הצרפתים  המטפחים  הוסיפו  הגנומית,   לשיטה  במעבר  משנה. 
ולא  נמוכה מאוד  והגיעו ל-36 תכונות. לחלקן הגדול תורשתיות  לבדיקה 
נבדקו עד כה. כלומר, הג'נומיק מעצים גם תכונות משנה, שעד היום, קרוב 
בצורה  נצפו  לא  אולם  אחרות,  לתכונות  מסוימת  בהתאמה  היו  לוודאי 
הגנטי  המשקל  מכלל   22% לכדי  הבנות  פוריות  את  העלו  הם  בודדת. 

באינדקס הטיפוח שלהם.  

ואצלנו.....
אנחנו מחכים לניתוח התוצאות המשותפות עם ההולנדים. בתקווה גדולה 
שמהימנות התוצאות תביא אותנו ליכולת, מעבר לפרסום תוצאות עגלים 
)פונקציה  ועגלות צעירים למגדלים. רק העלאת המהימנות של התוצאות 
ישירה לגודל האוכלוסייה הנדגמת( תביא אותנו למימוש התכנית הגנומית 

שמתקיימת במקומות רבים בעולם. 
הג'נומיק במערכות  נתוני  לאישור של הטמעת  הועלתה תכנית  זה,  בשלב 
הטיפוח הישראליות ולרווחת המגדלים. כלומר, אנו צריכים לקבל נתונים 
הדגימות  את  המקבלת  ממעבדה  והיוצאים  אחד  כל  ידי  על  הנקראים 
הגנטיות. כיום, התוצר של מעבדות  הן טבלאות מרובות נתונים, שזקוקות 
המרה למצב של "הבנת הנקרא". במצב זה, המגדל יקבל, בסכומים נמוכים 
יחסית,  את המידע הגנטי החיוני לתחלופת העגלות בעדר ושיאון תקבל 
את המידע לאיסוף העגלים המתאימים. כלומר, ייבחנו פי כ-10 עגלים "על 

 .הנייר" ויילקחו לפרייה רק כעשירית מהם

הג'נומיק מעצים גם תכונות משנה, שעד היום, 
לתכונות  מסוימת  בהתאמה  היו  לוודאי  קרוב 

אחרות, אולם לא נצפו בצורה בודדת

אנחנו יודעים שאתם מחכים
לקבל לקראת החגים את

יומן הרפתן
תשע"ד 2014-2013
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