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טיפוח עדר הבורי בישראל
יוסי לפר יועץ חקלאי
בתחום הצאן | הנדסאי
במעבדת  PLFהמכון
להנדסה חקלאית

בתחילת שנות התשעים יובא לישראל
עדר עיזים בוריות בהליך פרטי ,אך
לאחר פרק זמן לא ארוך נגנבו בעלי
החיים ופוזרו על ידי הגנבים ברחבי
ישראל .בשנת  1996הובא לישראל
מדרום אפריקה גרעין המונה כ 100
נקבות וכ 10זכרים ,במטרה לחקור
את נתוני הייצור של העיזים ובדיקת
כושר עמידותם בתנאי המרעה הארץ
ישראלי שם המחקר "משק מחקר
לאקלום ובחינת ביצועיהם של עזים
בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל",
מחקר מעניין ואני ממליץ לחפשו
באינטרנט .תוצאות הניסוי הראשוניות
נראו מבטיחות ואכן פוטנציאל הייצור
בא לידי ביטוי ברמת ולדנות גבוהה
קצב עליית המשקל של הוולדות,
ניצולת מזון גבוהה וחוסר עונתיות
המאפשר המלטה כל  8חודשים.
הניסוי נתקל במספר בעיות כמו
גניבות ותמותה גבוהה של וולדות.
בשנת  2019נחת בישראל משלוח נוסף
של זכרים ונקבות.
העדר הגיע מגרמניה לאחר
עבודת מחקר של שנתיים במטרה

מספר חודשים עברו מאז נחתו בישראל  41ראשים
של עיזי בורי מגרמניה.
מטרת הייבוא הייתה להקים בישראל בסיס גנטי
טהור שישמש בעתיד לטיפוח הענף בארץ •

למצוא בעלי חיים אשר ישרדו את
המעבר לישראל ובנוסף לשרוד את
הבירוקרטיה הקשה שנתקלנו בה בצד
הישראלי .העדר הגיע מדיר מחקרי
היושב באוניברסיטה בעיר גוטינגו.

עמידות הגזע

אחד המחקרים העיקריים בעדר
הינו עמידות הגזע בתנאי אקלים
שונים ,המחקר נעשה בתנאי מרעה
שונים בגרמניה ושותפות לניסוי
מדינות שונות בעולם .בארץ העדר
פוצל לשלושה דירים באזורים שונים
בישראל ,במטרה לבדוק את עמידותם
לתנאי האקלים השונים במדינתנו
הקטנה.בין היתר הנתונים מועברים
לאוניברסיטה בגרמניה .לכול בעלי
החיים ישנן תעודות מהרשויות
בגרמניה ומכול בעלי החיים נלקחו
בדיקות גנטיות במטרה לצור בנק גנטי
למעקב ולשמירת טוהר העדר.
לאחר כשבעה חודשים בישראל ומעקב
צמוד אחר בעלי החיים אנו שמחים
לגלות כי העיזים שהגיעו מגרמניה הינן
עמידות ועברו את המעבר בגבורה רבה.
בתקופה האחרונה החלה עונת
ההמלטות ואנו שוקלים ואוספים
נתונים על קצבי הגדילה ולדנות
ועמידות הוולדות ,הנתונים מועברים
לגרמניה ובהמשך יפורסמו גם
בישראל .במקביל מיובא לישראל
זרמת איכות של תיישיי בורי מקנדה
בשלושת השנים האחרונות על
ידי אגודת "עזיזה" .חקלאים רבים
מכליאים תיישים מהכלאות בין
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הבורי לעז הזאנן ומשתמשים בזכרים
להרבעת עיזים מהן אינם רוצים
להשאיר זכרים/או נקבות בעדר.
הכלאת הבורי בזני החלב מעלה
את קצבי הגדילה ומקלה על פיטום
הגדיים/יות נושא החוסך כסף רב
לחקלאי .כפי שמספר לי חקלאי ממרכז
הארץ" .בשלושת השני האחרונות
אנו משתמשים בתיישים שנולדות
אצלנו בדיר כאשר האימא מזן הזאנן
והאבא מזן הבורי מזרמה קנדית,
השינוי המשמעותי ביותר הוא זמן
וקצבי הפיטום של בעלי החיים וכן
מקל מאוד בעבודה אל מול הסוחרים
שמאוד אוהבים את מבנה הגוף של עז
הבורי".

תיש מוכלא

בורי (מזרמה) ועז זאנן מקומית.
אפשר לראות את הדומיננטיות
הגנטית של זן הבורי ,כמובן חשוב
לציין כי שילוב הבורי בעדרי החלב
פוגע ביצרנות ולכן יש לשלבו אך ורק
בבעלי חיים שאינינו רוצים להשאיר
מהן גדיים/יות לגידול בעדר החלב▲ .

