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תו� הפכה , "אובסינק"השראת הייחו� לרפתות באר� שיטת לראשונה  הוכנסה 2001בשנת 

 והתבססה כאחת השיטות המרכזיות לטיפול בחוסר תאנה בפרות לפופולאריתזמ
 קצר 

 שייעוד
 תואריאציוב ויש לה מספר " מאד ברפתות גדולות בארהנפוצה "אובסינק"  .חלב

 תהואריאציואחת . ייעל את הפרוטוקולפשט לקצר וללהוזיל או ל, לשפר את ההתעברות

 "אובסינק"ב. י הפרוטוקולהשוני בי
 השיטות הוא בפרט". קוסינק"היא שיטה הנקראת 

 לאחר זריקת כיממהכלומר (מתבצעת ההזרעה המתוזמנת ביו� העשירי לפרוטוקול 

יחד ע� זריקת ביו� התשיעי לפרוטוקול  ההזרעהמתבצעת  "קוסינק" ב.) השניה GnRHה

מכיוו
  ,ההוא בחסכו
 בעבוד" קוסינק"של שיטת היתרונה העיקרי .  השניה GnRHה 

לאחר הזריקה  ביו�למזריע של הפרה קשירה והמתנה נוספת , הבאהנחסכת הפרדה או ש

בשיעור מסוימת הוא בפחיתה " קוסינק"של שיטת ההעיקרי המדווח חסרונה . השניה

" קוסינק"ב ב הטוענות שאי
 פחיתה ברמת ההתעברות"ישנ
 ג� עבודות בארה .ההתעברות

   .הקלאסית" אובסינק"לעומת שיטת ה

מסחרית גדולה בישראל את יעילות חלב חו
 בתנאי רפת מטרת עבודה זו היתה לב

, השוואה לשיטה הקיימת במשק זהתו�  , ייחו�השראת כפרוטוקול ,"קוסינק" הואריצית 

 והגשה לבדיקת חוסר תאנה SCRי מערכת זיהוי צוואר של חברת " ייחומי� עאיתור ,קרי

  . עד ס$ ימי המנוחההבלתי מאותרותהפרות וטיפול עוקב של 

  

        מרי� ושיטותמרי� ושיטותמרי� ושיטותמרי� ושיטותחוחוחוחו

 550רפת של . 2004הניסוי בוצע ברפת קיבו� לוחמי הגטאות בגליל המערבי במהל� שנת 

הרפת המנוהלת בתנאי ). ג לפרה בשנה" ק12,000כ (תנובה גבוהה עלת רמת חולבות ב

עובדי� שכירי� תו� הקפדה על ניצול  מירבי וניהול על מבוססת ,  כמפעל לכל עניי
תאגיד

באקראי מבכירות ופרות מוינו  . יישו� כל חיסכו
 אפשרי בזמ
 עבודהשל זמ
 העבודה ו

, ביקורת תו� חסימה לפי מספר תחלובהולקבוצות טיפול ) ת" יב60(לפני הזרעה ראשונה 

 פרוטוקול הטיפול בפרות קבוצת הטיפול. )ראשונה בלבד (עונת המלטה ומספר הזרעה

לא התחשבות ביו� לא ידיעה ולל(וקול לפרוט) 0( ביו� הראשו
:  היה כדלקמ
")קוסינק("

 המכיל  Parnellשל חברת )®Gonabreed(ל גונבריד " מ1הוזרק ) במחזור הפרה



לפרוטוקול  7 (ביו� ה. GnRH של ההורמו
  סינטטילוגאאנ, Gonadorellinמיקרוגר� 100

 9 (  ביו� ה,®Estrumate)ל " מPGF2α)  ,Cloprostenol 2 ג של " מ500הוזרקו 

של איתור היה  א� כלומר ללא התחשבות ,"עיוור"הפרה הוגשה למזריע באופ
 קול לפרוטו

כל . ל של גונבריד" מ1שוב הפרה מייד לאחר הזרעה קיבלה , באותו יו� .סימני ייחו�

  . בזריקה תו� שרירית באזור הצווארבמזרק חד פעמי ההורמוני� הוזרקו 

.  המופעלת במשקאיתור הייחומי�מערכת בזיהוי  :פרות הביקורת טופלו כמקובל במשק

גו$  המודד תנודות אלקטרוניתג  מבוססת עלהמערכת .  ישראלSCR של חברת מערכת

שלוש (התנודות מנוטרות בעת זיהוי הבהמה בכל חליבה . ומורכב בקולר על צוואר הבהמה

כל פרה .  כל אחדשעתיי�בני פרקי זמ
  לפי נצברתנמדדת ועצמה המדידה ). חליבות ביו�

גבוהה מעידה חריגה פעילות התרעה על . של עצמה) תנודות( הפעילות לממוצעושווה מ

 הניסוי תקופתבהרמה המכוונת . נית
 לכוונ
 את החריגה המדווחת כייחו�. על ייחו�

 על מותק
התג . אותה פרהשל פעילות הממוצע מעל  בי
 שלוש לארבע סטיות תק
 הייתה

$ נתוני� מיידי כ� שייחומי� ג� לפני ס$ ימי ה ומתחיל באיסוטצוואר הפרה בעת המל

 כוונו
 רגישות .מדווחי� ונרשמי� בכרטיס הפרההראשונה הזרעה הלפני והמנוחה 

י נציגי החברה ונעשה תקופתית או מיידית לדרישת "המערכת והוצאת החריגות מתבצע ע

הו שלא זוביקורת פרות  .ג� במהל� תקופת הניסוימספר פעמי� צוות הרפת ובוצע 

שחלות  רופא הוטרינר לבדיקת והגיעו לס$ ימי המנוחה הוגשו לתחשבוממערכת המב

 לפי  אלא, פרוטוקול לפילאטיפול הורמונאלי קיבלו  ו.)ת.ח (תאנההחוסר רקטלית לסיבת 

   . בשחלותהממצאי�

 קבוצת נתוני.  Excelבתוכנת ונרשמו בכרטיס הפרה ונאספו" קוסינק"נתוני קבוצת ה

נתוני כל הפרות הוקלדו  . ובכרטיס הפרהSCR  הזיהוי של חברתו בתוכנת נאספהביקורת

רגרסיה  ינעשה במודלהסטטיסטי הניתוח . מאוחד Excelקוב� יוצאו לתוכנת נעה ול

  .Statistix 8 בתוכנת י�רב גורמי תלוגיסטית וליניארי

  

        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

פרוטוקול  כמתבקש ממהות ה100%היה " קוסינק"שיעור ההגשה למזריע מבי
 פרות ה

הייחו� " אובסינק" כמו ב). ביו� התשיעי לפרוטוקולרעה יחדיו� ההזוזריקה שלישית ה(

בפועל  שיעור ההזרעה .הוא שקט וברוב הפרות לא נראי� סימני ייחו� א$ כי נגר� ביו�

 על ידי המזריע בסימני � לא צוינו הבדלי� מיוחדי). פסילת מזריע6%כלומר  (94%היה 

 פרות 82 "קוסינק"ס� הכל טופלו בפרוטוקול . ייחו� בי
 פרות הניסוי לפרות הביקורת

 פרות ביקורת שטופלו לפי 83  כבנות זוגמול
 נותחו.  2005 עד פברואר 2004מספטמבר 

  .רקטליתהזיהוי האלקטרוני ובהורמוני� לאחר אבחו
 בבדיקה 

  

  



  

  :צאות מדדי ההתעברות הבאותבניתוח הגולמי התקבלו תו

  

  ת. ח וטיפול'איתור אלק  "קוסינק"סינכרו
   קבוצה  /     מדד

  96  87  ימי מנוחה

  I  18.6%  16%שיעור התעברות מהזרעה 

  138  133  ימי ריק

  56%  58%   יו�150שיעור ריקות מעל 

  

רב גורמי הבמודל . בניתוח הגולמי לא היו הבדלי� מובהקי� בי
 קבוצות הניסוי והטיפול

, מחלות המלטה, קי�, מספר תחלובה:  על שתי הקבוצות השפעת הגורמי�  הבאי�הנותח

 )אובד
(בהזרעה והשינוי , מצב גופני בהמלטה, מש� תקופת היובש, מש� תקופת מנוחה

 לא בכל הבדיקות והחיתוכי� של הגורמי� המצויני�.  מהמלטה להזרעהבמצה גופני

 
הביקורת  לבי
 הקבוצה "קוסינק"קבוצת סנכרו
 הנמצאו הבדלי� משמעותיי� בי

 פרות ע� מחלת רח� לאחר המלטה בשתי .שאותרה במערכת הזיהוי וטופלה לחוסר תאנה

 ימי המלטה 150והיה בה
 שיעור ריקות ב , הקבוצות התעברו באופ
 מובהק פחות טוב

, יובש רגיל פרות ע� יובש ארו� התעברו פחות טוב מפרות ע� .גבוה יותר באופ
 מובהק

  .א� ללא הבדל בי
 הקבוצות הניסוי והביקורת

  


        מסקנות ודיו
מסקנות ודיו
מסקנות ודיו
מסקנות ודיו

  

במידה והוא , של פרה המוגשת להזרעהלמזריע באר� יש אפשרות פסילה מקובל כי 

, בקרני הרח�" טונוס"קביעתו מתבצעת על פי תחושת . מחליט כי הפרה אינה בייחו�

כ� ג� נהג המזריע ברפת זו . פתיחת צוואר הרח� וכמות ואיכות הריר המופרשדרגת 

בתו� הפרוטוקול שיעור הפרות המוזרעות מתו� הפרות המוגשות למזריע . בתקופת הניסוי

וכמו בייחו�  "אובסינק"כמו בשיטת ה" קוסינק"בשיטת הג� מוכיח כי  ו מאדהיה גבוה


מערכת . של רח� מתאי� להזרעהמקבל המזריע את אות
 התחושות  ,טבעי ללא סנכרו

בדיעבד .  מזה מספר שני� ונחשבת ליציבה ומהימנהקיימת באר�י ברפת הניסוי הזיהו

 הזיהוי על  תגי. בתקופת הניסוי במיטבהעבדהבמשק הניסוי מערכת הזיהוי לא הסתבר כי 

 שינויי תכנה ושינויי ס$ הרגישותמבוצעי� ,  מוחלפי� לעתי� קרובותצוואר הפרות

 מתי פרה דורשתלפי נתוני התוכנה חלטה ההמתקבלת בהתא� לכ�  .להתרעה על ייחו�

 אי אחידות והשינויי� התכופי� במערכת הזיהוי יצרסביר כי  .ומתי להגישה להזרעה


 יננמצאת כיעילה ברפת שבה הפרות פעילות א� אשיטת השראת ביו� . בקבוצת הביקורת

יחו� במשק כזה השראת י.  זיהוי אלקטרוני או תצפית כגו
מזוהות במערכת אלטרנטיבית

כראוי ובאופ
 האלקטרוני   תועלת גדולה יותר מאשר במשק בו עובדת שיטת הזיהוימביאה



 ג� רמת התנובה גבוהה וג� שיעור הפרות ע� שחלות בלתי פעילות הניסויברפת . מיטבי

 �העובדה כי שיעור התעברות . הממוצע האזורי והארצימתרמו לשיעור ההתעברות הנמו

 
 לקבוצת הזיהוי האוטומטי מלמדת כי יש כא
 הסנכרו
קבוצת היה נמו� א� לא נבדל בי

 שג� פרוטוקול השראת ייחו� הורמונאלי דוגמת ,בעיותגורמי� ושילוב של מספר 

של בחסכו
 העבודה רק  היא "קוסינק"היתרו
 של שיטת ה. לא יכול לשפר ולתק
" קוסינק"

 שיעור ההתעברות . ביו� העשירי לפרוטוקול של הפרה למזריע הגשה נוספתהבאה ו

מוכיחי� כי יש לטפל בשורש והסיבות , הנמו� ועלות ההורמוני� הגבוהה מהממוצע לפרה

ופרוטוקול השראת ייחו� לא משפר בצורה משמעותית ,   ההתעברות הנמוכהתשל בעיי

   .את התוצאות

. תוצאות מגוונותנתקבלו  אובסינק וקוסינק ורבות המשוותנעשו עבודות ל "בחו

נית
 להניח כי . טובות יותרהתעברות  פופולארי ובדר� כלל מניב תוצאות תריוהאובסינק 

השוקל א� להשתמש משק גדול באר� ע� מצוקת כח אד� ועומסי עבודה גדולי� 

א� ( בשיעור ההתעברות באופ
 משמעותי קלא יינז, "קוסינק"או " אובסינק"בטכניקת 

 כמו שיטת . לפרוטוקולעשיריהיו� יעדי$ להזריע ביו� התשיעי במקו� בא� , )בכלל

האובסינק ג� שיטת הקוסינק יעילה בפרות מחזוריות סדיר שאינ
 מאותרות על ידי 

ביעילות החלי$ א יכולות ל לשתי הטכניקות .המערכת האלקטרונית ותצפית דרישות

וטיפול הורמונאלי ממוקד לפי  , לאבחו
 חוסר תאנה בפרות שאינ
 פעילותבדיקה רקטלית

ת  שיטות השרא,ברפתות בה
 יש בעיה אמיתית של חוסר פעילות שחלתית. יממצא שחלת

  .הקשיחות  מניבות התעברות נמוכהו ת הסכמאתיוהביו�

  

  :תודות

  לרפת מעלה על שיתו$ הפעולה

  לעודד ניר על ניתוח הנתוני�

  לקר
 מחקר ענ$ החלב על התקצוב


