מנהל השירותים הווטרינריים ד"ר גושן

"ממשיכים בהדברת המחלות"
בתקופת הקורונה עבדו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות במתכונת חירום,
צמצום עבודת המטה והמכון הווטרינרי למינימום ההכרחי וזאת בהתאם להוראות
משרד הבריאות ,תוך המשך עבודה רציפה של עובדי השדה בתחומי בריאות היונקים,
העופות ,הדגים והיבוא והיצוא •

עבודה במתכונת מצומצמת תוך המשך הקפדה
על ניטור .ד"ר גושן

ד"ר תמיר גושן אמר לנו "כל הרופאים שעוסקים בפיקוח
וברגולציה הוגדרו כחיוניים עבדו ועובדים ,למעט רופאים
הסובלים ממחלות רקע שסיכנו אותם ,או רופאים שנאלצו
להישאר בבית" .באשר למחלות בעדרי הבקר והצאן ,אמר ד"ר
גושן "כיום ישנן ארבע רפתות הנמצאות בתהליך ניקוי ממחלת
הברוצלה ,ורפת אחת בתהליך ניקוי משחפת .במקביל ,השירותים
הווטרינריים ממשיכים בניטור ובביעור הברוצלוזיס בעדרי הצאן.
רק במהלך ארבעת החודשים הראשונים של השנה ,ועל אף נגיף
הקורונה ,נדגמו כ 29%-מכלל עדרי הצאן הרשומים בישראל.
שיעור הנגיעות הארצי עומד על כ .2.9%-גם לעניין מחלת
הכלבת ,עד כה נמצאו שני ראשי בקר שנדבקו במחלה .חשוב
להדגיש כי חיסון הבקר ,המבוצע פעמיים בצעירותו ,מגן למשך
שנים רבות ,ומונע ,באזור הסיכון הגבוה לכלבת ,נזקים כלכליים
כבדים עקב ההסגרים"▲ .

ד"ר יואל זרון

"ממשיכים בהתקדמות גנטית מרשימה"
לוח הפרים האחרון של חברת שיאון ,מהווה דוגמא נוספת להתקדמות המרשימה של
החברה ,כך אומר לנו ,ד"ר יואל זרון ,המנהל המקצועי של החברה •

מהלכים בנושא העוברים להאצת התוכנית הגנטית .ד"ר זרון

בכדי לממש התקדמות זו ,חברת שיאון משנה את פניה באיסוף
העגלים הצעירים ומכשירה בעתיד הקרוב ,אתר היכול להכיל
את העליה בכמות העגלים הצעירים הג'נומיים .כך מוסר לנו ד"ר
זרון .במקביל ,בשיאון מבצעים מהלכים בנושאי העוברים שגם
זה יאיץ את התוכנית הגנטית .באשר לחודשי הקורונה אומר
ד"ר זרון "בשלושה החודשים האחרונים ,שיאון נערכה לתת
את השירות היום יומי לכלל המגדלים וזאת בהתאם להנחיות
משרד הבריאות .למזלנו כלל העובדים היו בריאים ,למרות שאת
המבוגרים שבינינו ,הקפדנו שלא לחשוף לזמן רב ,אני רוצה לציין
שבכל חודשי הקורונה שיאון פעלה כרגיל ובשטח אך בפריה
ובמעבדה עבדנו במשרות" .שיאון ממשיכה בכל העת במיון
תאי הזרע ולחפש טכניקה שתוכל לעזור ולמיין תאי זרע בפרים
ישראליים .ד"ר זרון "מאחלים לכלל הרפתנים חג חלב שמח▲ .
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