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יתרונות השטיפה קיימים גם ברמת הרפת וגם ברמת הפרה. 
ברמת הרפת - הגדלת כמות ההריונות והשגת התקדמות 

גנטית מהירה יותר, וברמת הפרה - השגת הריון מפרה 
מצטיינת שמסיבות בריאותיות שונות אינה מגיעה להמלטה 

ומפילה במהלך ההיריון, או פרה מצטיינות הסובלת ממחלות 
המועברות תוך רחמית לוולד וע"י ההשתלה אנו עוקפים 

מכשול זה. 

בשנים האחרונות מבוצעות בשיאון כ-80 שטיפות עוברים 
ל'עונת'. שטיפות עוברים אינן מתבצעות בעונת הקיץ 

בשל השפעת החום על איכות הביציות ואחוזי ההתעברות 
הנמוכים. אי לכך שטיפות עוברים מצטמצמות בד"כ לחודשים 

שבין נובמבר - מאי. 
אוכלוסיית ה'נשטפות' כוללת פרות עתודה, בהן השטיפה 

ממומנת ע"י חברת שיאון, עגלות מצטיינות, ושטיפות פרטיות 
בהן הפרה נבחרת עפ"י רצון הרפתן והינה מבין הטובות בעדר 

הפרטי שלו.

בחירת הפרות לתהליך השטיפה מתבצעת על סמך 
נתונים גנטיים ובריאותיים. בשנים האחרונות מצטברים 

אצלנו נתונים המאפשרים לנו לפסול פרה ע"ס נתונים 
בריאותיים הצופים סיכויי הצלחה נמוכים. פרות רזות עם 
צ"ג נמוך מ-2.5 מראות סיכויי הצלחה נמוכים, כנ"ל פרות 

שבתחלובה הקודמת לשטיפה נזקקו ל-6 הזרעות ומעלה 
ע"מ להתעבר. פרות הסובלות מציסטות שחלתיות, או 
שעברו טרם שטיפה דלקת עטין או אירוע צליעה חריף 
יפסלו אף הן מתהליך השטיפה. בנוסף אנו מקפידים כי 

בזמן פרוטוקול השטיפה הפרות לא תקבלנה חיסונים 
'קשים' - כגון פו"ט או קטרת העור.

בעתיד אנו בהחלט 
ממליצים לבדוק אם 

התעברותה העתידית 
של הנשטפת 

מושפעת גם ממספר 
התחלובה, ובהחלט 

ממליצים לחזור 
ולבדוק נתונים לאחר 

הצטברות מספר 
שטיפות גדול יותר

הליך שטיפת עוברים - לקיחת 
ביצית מופרית מפרה נבחרת - 

"תורמת" והשתלתה בפרה/עגלה 
"אומנת", ד"ר אמיר שיפמן משיאון 

בוחן את אחוז ההתעברות של פרות 
שעברו שטיפה. האם תהליך השטיפה 
שעברו התורמות השפיעו על סיכויי 

ההתעברות שלהן • ד"ר אמיר שיפמן 
מנהל יחידת העוברים | שיאון

האם 'שטיפת עוברים'
פוגעת בהתעברותה 

העתידית של התורמת
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187212182השתלות 

8210289הריונות

43.8%48.1%49%התעברות

אחוזי התעברות מהשתלות חמות 
בין השנים 2013-2015

אחוז ההתעברות מהשתלות חמות עומד על כ-47% , תוך 
שיפור הדרגתי משנה לשנה. בסיכומו של דבר אנו מקבלים 

בממוצע 3 המלטות בשנה מפרה מצטיינת - כולל ההריון 
המושג לאחר השטיפה מהזרעה מלאכותית.

אחד מהקשיים המרכזיים בגיוס פרות לתהליך שטיפת עוברים 
נובע מהסברה כי השטיפה והטיפול ההורמונאלי במהלך 

הפרוטוקול עלולים לפגוע בהתעברותה העתידית של הפרה 
הנשטפת. 

סוגיה זו נבחנה במחקר רטרוספקטיבי שבחן נתוני שטיפות 
שהתבצעו בין השנים 2012-2015 סה"כ 304 שטיפות עוברים. 
שטיפות אלו כללו נתוני 190 שטיפות שהתבצעו בפרות ו-114 

שטיפות באוכלוסיית העגלות.

עגלות - נבחרו לבדיקה ולהשוואה עגלות בריאות, כאשר טרם 
השטיפה בוצעו בהן לא יותר משתי הזרעות. סה"כ 105 עגלות. 

נתוני ההתעברות, לאחר השטיפה, של עגלות אלה הושוו 

לנתוני התעברות עגלות להזרעה, מהמגזר השיתופי, ילידות 
השנים 2012-2015. 

פרות - נבחרו לבדיקה והשוואה 125 פרות עפ"י הקריטריונים 
הבאים:

£  3 מקסימום  תוך  התעברו  לשטיפה,  הקודמת  בתחלובה 
הזרעות.

ללא  £ הזרעות  שלוש  לאחר  נשטפה   - השטיפה  בתחלובת 
התעברות.

להתעברות  £ ישיר  קשר  להן  מחלות  אובחנו  לא  בהן  פרות 
)דלקות עטין, צליעות(. 

עגלות ילידות עגלות נשטפות 

אחוז התעברות הזרעה 
1-3

 90.5 95/10589.3

אחוז מזרעות- הזרעה 
רביעית ומעלה

 9.5 10/10510.7

אחוז התעברות- הזרעה 
רביעית ומעלה

 60.0 6/1068.4

101/10596.0 96.2 אחוז הרות כללי

אחוז יציאה )הזרעה 
רביעית ומעלה ללא הריון(

 3.8 4/105 4.0

נתוני התעברות עגלות לאחר השטיפה 
בהשוואה לעגלות ילידות 2012-2015

מורין פורטה בלוק

Makhteshim

פתיון בלוקי עמיד בפני לחות מוכן לשימוש במשק החקלאי

להדברת עכברים וחולדות

אריזת 5 ק"ג
מכילה בלוקים של 30 גרם

יעיל למשך זמן ארוך ולנגיעות קשה

אריזת 1 ק"ג חדשה
מכילה בלוקים של 10 גרם 
לשימוש במינון מדוייק יותר 

www.adama.com/mcw  03-6577577ניתן להשיג ברשתות שיווק תשומות לחקלאות 
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כמו כן לא השתתפו במחקר פרות שיצאו לאחר השטיפה 
מסיבה שאינה קשורה לפוריות. 

נתוני ההתעברות של פרות אלו לאחר השטיפה, השוו 
להתעברות פרות ילידות 2005-2008 מהמגזר השיתופי 

ובתחלובות זהות לתורמות. 
המחקר כלל השוואה בין אחוז הנשטפות שלא התעברו 

כלל לאחר השטיפה, או שנזקקו להזרעה רביעית ויותר ע"מ 
להתעבר, לבין אוכלוסיית הפרות והעגלות שצוינה לעיל.

ניתוח התוצאות נעשה בנפרד לעגלות ולפרות חולבות 
באמצעות המודל הסטטיסטי T.Test, אקסל.

הזרעה רביעית ויותר נקבעה כקריטריון קובע ל'קשת 
התעברות'.

מהתוצאות המופיעות בטבלאות שלעיל עולה כי אחוז 
ההתעברות בהזרעות 1-3 אינו שונה כלל בין פרה / עגלה 

נשטפת לבין האוכלוסייה המשווה. גם השוואת אחוז 
ההתעברות הכללי לא מוצאת כל מובהקות סטטיסטית 

הקושרת בין השטיפה, לפגיעה בסיכויי התעברותה העתידיים 
של הנשטפת. אחוזי היציאה לאחר הזרעה רביעית ומעלה ללא 

הריון לא מראים שום שונות בין הנשטפות לכאלו שלא. יחד 
עם זאת קיימת שונות בתוצאות בין המשקים השונים. חשוב 
להדגיש כי חלק לא מבוטל מהנשטפות הגיעו לאחר השטיפה 
להזרעות קיץ - דבר שעשוי היה להשפיע לטובת האוכלוסייה 
המושווית. ראוי לציין כי רפתנים מתעקשים יותר על הזרעת 

פרות מצטיינות בהשוואה לפרות אחרות בטרם לוקחים 
בחשבון אפשרות יציאה מהרפת. בעתיד אנו בהחלט ממליצים 

לבדוק אם התעברותה העתידית של הנשטפת מושפעת גם 
ממספר התחלובה, ובהחלט ממליצים לחזור ולבדוק נתונים 

לאחר הצטברות מספר שטיפות גדול יותר.

סיכום
בהתחשב בנתונים המצטברים, המראים כי אין כל קשר בין 
השטיפה לפגיעה בהתעברותה העתידית של הנשטפת, הרי 

איכותה המשובחת של הפרה הנשטפת, ומחויבות הרפתן 
לתהליך טפול מורכב לקראת השטיפה, משפיעים פסיכולוגית 
בצורה חריגה בכל אותם מקרים בודדים בהן הפרה הנשטפת 

לא התעברה לאחר התהליך. בכל מקרה הנתונים שבידנו 
מאפשרים לנו להמשיך ולהמליץ על שטיפת הפרות בשל 
היתרונות הבולטים אותם ציינתי בתחילת המאמר. ▲

פרות ילידות פרות נשטפות 

אחוז התעברות הזרעה 
1-3

73.6% 92/12534%

אחוז מזרעות- הזרעה 
רביעית ומעלה

26.4% 33/12522.8%

אחוז התעברות- הזרעה 
רביעית ומעלה

78.8% 26/3326%

118/12590% 94.4% אחוז הרות כללי

אחוז יציאה )הזרעה 
רביעית ומעלה ללא הריון(

5.6% 7/1259%

נתוני התעברות פרות לאחר השטיפה 
בהשוואה לפרות ילידות 2005-2008
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