
71.1.6.71 

 לכולם שלום,

, ואיתם ימים עם עומסי חום גבוהים. את התוצאות מאחורינוחודשי האביב  – פוריות חורף

 החורף האחרון:ימים אלו נראה רק עוד כשלושה חודשים. בינתיים, אפשר לסכם את  של

 . 5102עד פברואר  5102נובמבר 

השונות: עגלות, מבכירות  וחותשלהמגזר הקיבוצים בלבד, מחולק לפי ב היהניתוח התוצאות 

קיבוצים וזאת בשל  751קיבוצים.  בעגלות, הניתוח הכיל רק  711הנתונים מכילים . ובוגרות

 הזרעות(. .6-)מתחת ל קיבוצים שמספר הזרעותיהם היה נמוך מאוד 5הוצאתם של 

 עגלות 

 ההזרעותכלל התעברות לשיעור ה – טבלת נתונים מרכזת :עגלות

 021 קבוצות( 01-סה"כ קיבוצים )חלוקה ל

 55.5% צע משוקללממו

 5.5% סטיית תקן

 17.1% - 5%..1 מקסימום( –טווח )מינימום 

 5.71% טווח לקבוצה )עשירון(

 17.1% - 55.7% קיבוצים( 01רבע תחתון )

 11.1% - 5%..1 קיבוצים( 01) רבע עליון

 

ההתעברות  שיעורקבוצות מ .7ההתעברות לפי  שיעוריניתן לראות חלוקה של  7באיור 

לגבוה ביותר. כל קבוצה הכילה מספר קיבוצים שונה ובכך ניתן לראות את  ,ביותרהנמוך 

 ההתפלגות הכללית של התוצאות.  

 בעגלותקבוצות  .7לפי  71פברואר-75חודשים נובמבר ל התעברות כללי שיעור: 7איור 



נקודות  5.71קבוצות שכל אחד מהם הוא  .7-מתחלק ל ההתעברות שיעוריהטווח הכללי של 

-ל 56.1%המכילים מספר שונה של קיבוצים. ניתן לראות שעיקר הקיבוצים נעים בין האחוז, 

כשהשוליים הטובים ביותר מכילים מספר קיבוצים מועט יותר לעומת השוליים  11.1%

ההתעברות  שיעוריעקומת גאוס רגילה, והנטייה היא יותר כלפי התחתונים. הפיזור אינו 

 -התעברות ומסתיים ב 11.1% -העליון של הקיבוצים מתחיל בהרבע  .הנמוכים מול הגבוהים

ומעלה.  %.1-התעברות מ שיעוריקיבוצים, הגיעו ל .6. יש לציין, שמחצית ממנו, 5%..1

 17.1%תוצאה יוצאת מהכלל ושונה לחלוטין מתוצאות הרבע התחתון העומד על טווח של 

יותר היכול להתקבל לאחר  הפרשים גדולים אלו, צריכים לקבל הסבר מקצועי .55.7%עד 

לימוד פרטני של קבוצות אלו. ההבדלים הגדולים, נותנים את המוטיבציה ללמוד ולהבין איך 

 התעברות כאלו טובים, כשגורם העונתיות "דומה" לכולם. שיעוריניתן להגיע ל

 מבכירות  

 ההזרעותכלל התעברות ל שיעור – טבלת נתונים מרכזת :מבכירות

 020 קבוצות( 01-סה"כ קיבוצים )חלוקה ל

 17.1% ממוצע משוקלל

 1.5% סטיית תקן

 61.1% - 11.6% מקסימום( –טווח )מינימום 

 15%.. טווח לקבוצה )עשירון(

 61.1% - 5.7%. קיבוצים( 00רבע תחתון )

 11.1% - 11.6% קיבוצים( 00רבע עליון )

 

 מבכירותבקבוצות  .7לפי  71פברואר-75חודשים נובמבר ל התעברות כללי שיעור: 6יור א



 

יתן להבחין בפיזור ועקומה אחרת. עדיין, השוליים הטובים ביותר הם קטנים בשלוחה זו, נ

לעומת הנמוכים ביותר. אולם, מרבית הקיבוצים נמצאים בצורה מרוכזת יותר מסביב לממוצע 

 וסטיית התקן, קטנה יותר. 

הקיבוצים  17קיבוצים, מתוך  65גם כאן, קיים הבדל גדול בין הרבע העליון לתחתון. 

ויותר, לעומת הרבע התחתון  %.5ברבע העליון, הגיעו לשיעור התעברות של   הנמצאים

. טווח של קבוצה )עשירון( מצטמצם לעומת התוצאה בשלוחת 5.7%.-61.1%העומד על 

נובע מהעובדה שכמות הפרות המוזרעות בשלוחה זו, גדול  וחלק. 15%..העגלות ועומד על 

 " יותר.יותר לעומת העגלות, והתוצאות "אמינות

 בוגרות 

 ההזרעותכלל התעברות ל שיעור – טבלת נתונים מרכזת בוגרות:

 020 קבוצות( 01-סה"כ קיבוצים )חלוקה ל

 1.5%. ממוצע משוקלל

 5.7% סטיית תקן

 61.1% - 55.1% מקסימום( –טווח )מינימום 

 %.6.5 טווח לקבוצה )עשירון(

 61.1% - 1.1%. קיבוצים( 00רבע תחתון )

 17.1% - 55.1% קיבוצים( 00רבע עליון )

  

   בוגרותבקבוצות  .7לפי  71פברואר-75חודשים נובמבר ל התעברות כללי שיעור: .יור א



 

בשלוחה זו, כמות פיזור הקיבוצים, בשלוחה זו, דומה לעקומה שהתקבלה במבכירות. 

ומהימנות  ,גדלה, לעומת השלוחות הקודמות, הטווח של העשירונים, קטן יותר נתוניםה

 הנתונים, גבוהה יותר.

 .6גם כאן, הבדל גדול בין הרבע העליון לתחתון. במידה ואקצין את ההבדל, ניתן לראות 

, לעומת הרבע התחתון 11%-גבוה או שווה ל  שלהםהכללי קיבוצים ששיעור ההתעברות 

 . הבדל משמעותי. 61.1% - 1.1%. הנמצא בטווח של

טבלאות ואיורים אלו, קרוב לוודאי ש .חורףהתרחשו בעונת ההללו ההבדלים בין התוצאות 

רבעים העליונים בין הגדולים יותר הבדלים יצביעו על  .)קיץ( ספטמבר –בחודשים יוני 

 .התחתוניםו

 האם שיעור ההתעברות בשלוחות השונות היה שונה לעומת אשתקד?

בחודשים ינואר ופברואר, הן  7%-היה שיפור של כשבשלוחת העגלות,  המרא 1 איור

ומעלה לכלל  %.1-להזרעה ראשונה וכ 11% -כ בהזרעה ראשונה והן בכלל ההזרעות.

  גם בקנה מידה רב שנתי. ההזרעות הם ביצועים יפים מאוד,

 בעגלותשיעור התעברות בהזרעה ראשונה וכלל ההזרעות במשק השיתופי, : 1איור 

 

 

 

 

 

 



  5..-6 -. הפרש של כ7תעברות, בהזרעה הההייתה עלייה מרשימה בשיעור במבכירות 

. מדד בכלל ההזרעות , בין השנים, . הפרש זה הצטמצם לביצועים דומיםנקודות האחוז

 ריות.וב במסגרת מדדי הפוההצלחה בהזרעה ראשונה הינו מדד חש

אשונה. ורי ההתעברות בהזרעה רבבוגרות, תמונה דומה. הפרש גדול יותר בין השנים, בשיע

. הפרש חיובי זה, 6.75, היו מוצלחים יותר לעומת 6.71בשנת פברואר  –חודשים ינואר 

 בדומה למבכירות, הצטמצם בשיעור ההתעברות של כלל ההזרעות.

 מבכירותבשיעור התעברות בהזרעה ראשונה וכלל ההזרעות במשק השיתופי, : 5איור 

 בוגרותבשיעור התעברות בהזרעה ראשונה וכלל ההזרעות במשק השיתופי, : 1איור 

ש . בימיי שני ושלישי אפגוהשבוע מוכניםיהיו מדדי הפוריות האישיים של כל מזריע ומזריע, 

 אשלח במייל. שארל. הנתוניםשב איתם על , וארבים מהמזריעים

  בברכת שבוע טוב,

 יואל


