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בדיקות הריון בענף העיזים
אחד הסוגיות שמעסיקות אותנו 
מגדלי העיזים הוא בדיקות הריון 
בדיקות הריון בעדר חלב חשובות 

ומשמעותיות למשק. תוצאות 
הבדיקות ישליכו על תכנון ייצור 

החלב שלנו, עמידה ביעדים בייצור 
המכסה שלנו או לחילופין, אי ביצוע. 
בדיקת הריון היא כלי משמעותי לכל 
משק, לתוצאותיה השלכות כלכליות 
ברמת המשק שמאפשרת לעדכן את 

תכנית הייצור. תכנית ייצור אמינה 
ברמת המשק היא תנאי להמשך 

הגידול ואספקת חלב רציף למחלבות 
ודרכן למדף ולצרכן ומכאן חשיבותה 

גם ברמה הענפית. עד היום בענף 
העיזים היה נהוג לעשות בדיקות 
חלב רק באמצעות אולטרסאונד. 

משקים מבצעים בדיקות הריון 45 

עד 60 יום מיום ההזרעה או ההרבעה 
לאחר מכן בכל משק יש את העיזים 

החוזרות והריונות מדומים שמובאות 
למחזור בדיקות נוסף אני משתפת 

אתכם בפגישה מעניינת שקיימתי עם 
ד״ר שמוליק פרידמן מנהל המערך 

הארצי לבריאות העטין מאל"ה, של 
מועצת החלב בנושא בדיקות הריון 

לעיזים דרך החלב. לבדיקה דרך 
החלב יתרונות רבים וביניהן: פחות 
תנועה של גורמים חיצוניים בעדר, 
התחככות עם בעלי החיים, זמינות, 

ישנם מספר מצומצם של בודקי 
הריון באולטרסאונד שעובדים בענף 

כולו. כמו כן, זמן עבודה של בעל 
המשק והעובדים בתהליך בדיקת 

האולטרסאונד. בדיקה בשלב מוקדם 
יותר מ-28 יום, מהימנות הבדיקה 

ברמה של 98%.

עז שהזרעה או 
הורבעה נדגמת 

למבחנה מתאימה 
בחלב בעטין המבחנה 
נשלחת עם נהג החלב 
ומגיעה למעבדה כבר 

באותו היום ניתן 
לקבל תשובה חיובית 

או שלילית, העלות 
הוזלה משמעותית, 

וככל שישלחו מספר 
גדול של בדיקות 

תיבדק האפשרות 
להוזלה נוספת

אנחנו ב"משק הבקר והחלב" שמחים 
להגיש לכם הקוראים, טור חדש שבו 
נביא את חדשות ענף הצאן והעיזים 

בשיתוף עם אגודת עזיזה. הענף 
מתפתח וגדל בצעדי ענק ואין לנו 
ספק כי תמצאו בטור זה עניין רב •

מנכ"לית האגודה, אילנית דעדוש קלפון " אני 
שמחה לבשר לאנשי הצאן כי מעתה ואילך 

תפגשו את פינת הצאן בעיתון. בפינה זו נביא 
ידיעות, חדשות, מחקרים ודברים המעניינים 
את המגדלים. זה ענף מתפתח הצובר תאוצה 

ואני שמחה על שיתוף הפעולה. בטור גם נקצה 
מקום לפניות, שאלות ופרסומים שמעניינים את 

הנוקדים". לכל שאלה, ופרסום חומרים רלוונטיים 
או כל דבר אחר מוזמנים לפנות במייל •

אילנית דעדוש קלפון
dadosh100@014.net.il

נוקדים. נקודה!

co m נוקדים.
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מבחינת עלות כלכלית
העלויות בבדיקת הריון באולטרסאונד 
מושפעת בין היתר ממיקום הדיר ונעה 

בין 4.5 עד 6.5 שח לעז ללא מע״מ 
וללא חיוב נוסף עלות כניסה למשק. 

לעלות זו צריך להוסיף זמן עבודה של 
עובד או עובדים בדיר שצריכים למיין 

לפני הבדיקות וצריכים ללוות את 
הבדיקות עם הבודק הרופא תלוי כמות 

הבדיקות עובד או שניים או יותר.

בדיקה דרך החלב
בזמן החליבה דוגמים את העיזים 

הרצויות באותה עלות עבודה וללא 
שינוי בשגרה של העז. הדבר מאפשר 

גמישות ובדיקה של מספר עיזים 
מצומצם בכל פעם.לאחר דיונים 

הגענו לסיכום עם מועצת החלב על 
עלות לבדיקה של 7 ש"ח. לידיעתכם 
זהו המחיר הזול ביותר בעולם וזאת 

מאחר ומועצת החלב לא מחייבת עבור 
הוצאות נוספות ולא מוסיפה רווח.

השיטה פשוטה, עז שהזרעה או 
הורבעה נדגמת למבחנה מתאימה 

בחלב בעטין המבחנה נשלחת עם נהג 
החלב ומגיעה למעבדה כבר באותו 
היום ניתן לקבל תשובה חיובית או 
שלילית, העלות הוזלה משמעותית, 

וככל שישלחו מספר גדול של בדיקות 
תיבדק האפשרות להוזלה נוספת 
השיטה דורשת פחות כח עבודה, 

פחות חיכוך של גורמים חיצוניים עם 
בעלי החיים.

החיסרון הבולט כרגע הוא החוזרות 
או הריונות מדומים ניתן להתגבר על 

כך באמצעות בדיקה חוזרת אשר נותן 
כיסוי גדול יותר. 

עדיין יתכנו הריונות מדומים שייעלמו 
אך החוזרים לפי סטטיסטיקה 

שהתפרסמה בשיעור קטן. 
ממליצה לנסות להתנסות ולבדוק 

את השיטה החדשה ובכך ניתן יהיה 
להוריד את כמות שעות העבודה 

ולהגיע לתוצאות גבוהות. 
ניתן לפנות בשאלות למאל"ה או לאחד 

ממדרכי ממשק החליבה של מועצת 
החלב. 

וכמובן לדבר ישירות עם דר שמוליק 
פרידמן. 

ממליצה לכל משק לעשות ניסיון.

לפרטים נוספים נא לפנות לסיגל גולדנר - טל' ישיר 08-9489709, 08-9489285, פקס: 08-9470171
 hutz.agri.huji.ac.il :אתר אינטרנט sigalg@savion.huji.ac.il :דוא"ל

קורס ניהול צאן

תאריך פתיחה:

9 באוקטובר
2018

הקורס יתמקד בניהול ענף הצאן על תחומיו השונים:
גידול, ייצור, גזעים, פיסיולוגיה, הזנה ומזונות, רבייה, וטרינריה, מחלות עטין ושגרת 

חליבה, מחלות מטבוליות של צאן, עיבוד חלב, ניהול כלכלי ושיווק תוצרת.
במסגרת הקורס ישולבו מעבדות וסיורים מקצועיים

מטרת הקורס:
העמקת הידע והכרת שיטות ממשק וטכנולוגיה חדשניים בתחום ענף הצאן. בסופו יקבל 

המשתתף כלים טובים ויכולות גבוהות יותר להתמודדות עם דרישות המשק המודרני.
הקורס מיועד:

לנוקדים – מגדלי עיזים וכבשים, לחברות נותני שירותים לענף הצאן, למעוניינים 
להרחיב את השכלתם בענף ויועבר ע"י טובי המומחים בענף הצאן.

תאריך פתיחה: 9 באוקטובר 2018.
משך הקורס: שני סמסטרים, אחת לשבוע בימי ג', אחה�צ, החל מהשעה 14:00.

הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות

בדיקות הריון דרך החלב



הכנס השנתי
של מדעי הבקר והצאן

הכנס יתקיים השנה בחודש דצמבר 
בין התאריכים 12-10 בדצמבר, 

2018 והוא יעמוד בסימן ה-30 שנים 
לכנס. זה הולך להיות כנס חגיגי וגדול 
במיוחד בשנת ה-70 למדינת ישראל, 

הכנס יתקיים השנה בניני האומה. 
מושב הצאן יהיה מושב גדול יותר עם 

יותר זמן ומקום להרצאות ומציגים 
והפתעות נוספות שאנו שותפים 

בהכנתם. הכנס מציב את הענף הצאן 
בלב זירת העשייה והמחקרים של ענף 

החלב. אני מזמינה כל אחד ואחת מכם 
להשתתף השנה בכנס וכמובן מי שיש 
לו רעיון להרצאה או עבודה שיכולים 

לעניין או להעשיר את מושבי הצאן 
להפנות דרכי את ההצעות לוועדה 
המארגנת. באותו עניין אני שמחה 

לעדכן כי השותפים שלנו לייבוא 
הזרמה מקנדה הביעו עניין להשתתף 

בכנס ולהעביר הרצאה מעניינת על 
ממשק החליבה והטיפוח המיוחדים 

שנהוגים בקנדה. בכוונתם לשלוח 
לכנס זוג, בעלי חוות טיפוח מאונטריו 
שבקנדה צבעוניים ומעניינים במיוחד. 

אז, רשמו ביומנים שלכם -10
12.12.2018 כנס השנתי למדעי הבקר 

והצאן בנייני האומה ירושלים.

הקרן לנזקי טבע 
בשבועות האחרונים מתקיימות 

פגישות עבודה בין הקנ"ט לנציגי 
המגדלים על מנת לקדם פוליסת ביטוח 

מיוחדת לענף ולמגדלים שתיתן רשת 

בטחון כלכלי בשעת משבר ופתרון 
לפינוי הפגרים מהמשקים. השבוע 

תתקיים עוד פגישה ואני מקווה שעוד 
בשנת 2018 יהיה ביטוח ייחודי ומקיף 

בקנט לענף הצאן.

פגישת מנהלי ארגוני 
החקלאים

הפגישה נערכה במשרדי בהתאחדות 
חקלאי ישראל, כל מנהל ענף הציג את 
הנושאים שיעסוק בהם השנה את ענף 

הצאן יעסיקו השנה מחירי השחתות 
שמושפעים ממופעי הגשם המוקדמים 

שהיו לנו בחורף והשרפות, מחירי 
החציר שהוא הבסיס למנה של העיזים 

כמו כן ימשיך להעסיק אותנו מחיר 
המטרה לחלב עיזים שממשיך 

להישחק, העבודה והסיכום של וועדת 
המחיר לתוספות במחיר כפי שסוכמו 

בארבע מנות בסך 22.5 אג' לא כוללים 
את העדכונים השוטפים במחירי 

המזונות וההשפעות על עלויות המנה. 
עובדים זרים - בפגישה דנו בבעייתיות 

העובדים הזרים בענף שלנו ענף שבו 
ניתן עובד עד שניים, תקופת הכשרה 

ארוכה יחסית והתלות בעובד היא 
משמעותית כל תוספת בתנאים רק 

מקשה את תנאי העסקה שלהם כאשר 
גם העובדים מבינים שהם כוח העבודה 

העיקרי והם משתמשים בכך. ▲

עד הטור הבא , מחכה לשמוע מכם 
ואשמח לקבל משוב, תגובות והצעות

שלכם
אילנית דעדוש קלפון 

חדשות בקצרה
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