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 לכולם שלום,

חלה עליה בגודלו של העדר הישראלי. מה מידת העלייה ומה  2017עד  2015בשנים 

ופיזורן במשך חודשי השנה, נסקרים באיורים , ההשפעה על הפוריות וכמות ההזרעות

 ובהסברים שבסקירה.

 פוריות:  

בין החודשים התאפיינה במגמת ירידה של ביצועי ההזרעה הראשונה  2017שנת  - עגלות

בלטו בעיקר  2015-ו 2016ינואר עד יולי. כל חודש הייתה ירידה וההפרשים מול השנים 

בחודשים יוני ויולי. נראה שמגמה זו נעצרה בחודשים אוגוסט וספטמבר. חלק מהסיבות לכך 

הירידה בביצועי ההזרעה הראשונה, החריפו ביתר . הן שימוש הולך וגובר בזרמות ממוינות

ועי כלל ההזרעות. מובן שההשפעה של ההזרעה הראשונה מגיעה לידיי ביטוי, שאת בביצ

גורמים אולם אין הסבר "משכנע אחד" לירידה זו.  השפעת האקלים, פחותה בשלוחה זו ולכן 

 ב לוודא הם הסיבה. ואחרים, קר

שגידול העדר, הגורם אחד הגורמים העיקריים היא הצפיפות "הלא אחידה" בסככות. יתכן 

יפות רבה יותר בשלוחת העגלות השפיע. הגידול אינו לינארי בכל חודשי השנה אלא לצפ

מלטות לחודשים מסוימים. הגם ריכוז ה ומכאןמתנהג בריכוז הזרעות בחודשים מסוימים, 

בעגלות, הזרעות ראשונות רבות מתבצעות בחודשים מרץ עד יוני. במידה והמשק אינו ערוך 

-כ ותיהן, הגידול וכמות גדולה יותר של הזרעות בגיל שלבעקבלכמות גדולה של המלטות ש

 קרוב לוודאי שביצועי הפוריות ירדו.  ,חודשים 14

עם אנשי  תיותר. התייעצו אולם זו רק סיבה אחת, ורצוי לבחון את הנושא בצורה מעמיקה

הנו צוות  בריאות העדר, מדריכי שה"מ ונציגי האקדמיה, מגדלים ונציגי ההתאחדות ושיאון

 היה בעבר, שכדאי שיתכנס ללימוד האירוע. ש

 2017- 2015שנים להזרעה ראשונה וכלל ההזרעות בבעגלות תעברות ה: שיעור ה1איור 

 

בשלוחה זו, הביצועים של ההזרעה הראשונה וכלל ההזרעות דומים כבר  –מבכירות 

ותית של , הייתה ירידה משמע2015שנתיים. במיוחד ניכר הדבר במעבר חודשי הקיץ. בשנת 

שיעוריי ההתעברות. אולם בשנתיים האחרונות, שיעורי ההתעברות, בחודשים יולי עד 



 תוצאות יפות מאוד. -אחוזי התעברות בהזרעה ראשונה 32-33-ספטמבר, היו טובים והגיעו ל

חודשי החורף, בשלושת השנים האחרונות, עומדים על שיעוריי התעברות גבוהים בהזרעה 

תוצאות טובות מאוד, המאפשרות בנקל לתמוך בתכנון  –ומעלה  50%-ראשונה ומגיעים לכ

 ההמלטות וייצור החלב בעקבותיהן. 

 2017- 2015בהזרעה ראשונה וכלל ההזרעות לשנים  במבכירותשיעור ההתעברות  : 2איור 

 

 

ההישג היפה ביותר השנה היה בשלוחת הבוגרת. למרות חודשים לא פשוטים  – בוגרות

העונתית לא הייתה בצורה בולטת. כבר שנתיים, הירידה בקיץ היא לשיעורי בקיץ, הירידה 

עיקר  . 2015שהם טובים בהרבה לעומת הביצועים שהיו בשנת  24%-של כהתעברות 

ההזרעות, מתבצעות בשלוחת הבוגרות. הרפת הישראלית מתמודדת יפה עם ההשפעות 

 השליליות של עומסי החום בקיץ. 

 2017- 2015בהזרעה ראשונה וכלל ההזרעות לשנים  בוגרותברות שיעור ההתעב : 3איור 
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 כמות ההזרעות 

 כשמסכמים את כלל ההזרעות לכל השלוחות ביחד, ניתן לראות בברור שני דברים:

 . 2017 -ל 2016גידול העדר בין השנים  .1

 וניי-עלייה חדה יותר בחודשים של הזרעת העגלות: אפריל .2

 .4-6שני מדדים אלו ניתן לראות בטבלה הבאה ובאיורים 

 2017-ו 2016: סיכום כלל ההזרעות, ופסילות לשנים 1טבלה 

  

 

 

 

 

 

ה. כיוון שהזרעות ראשונות היה דומ 2016-ל 2015מספר ההזרעות הראשונות בין השנים 

 . 3.6%-מצביעות על גודל העדר, ניתן לראות שהעדר גדל בכ

יזור ההזרעות, ניתן לראות פיזור משתנה, שברובו מושפע ממדיניות ייצור כשמתבוננים על פ

. הרפתות, במדיניות רבת בעונת הקיץ המתקבל לחלב זה ,חלב קיץ והתגמול הגבוה יותר

את העגלות  ,ה"מוקצנת" משנה לשנה, מכניסים למעגל ההזרעות הראשונותושנים, 

פרש המצטבר של ההזרעות הראשונות, בעיקר בין החודשים מרץ עד יוני. הה ,והמבכירות

 ., מצביע על גידול העדר2017-ל 2016בין השנים 

 , לפי חודשים2017 – 2015: מספר ההזרעות הראשונות בשנים 4איור 



מושפע רבות מפוריות השלוחות השונות. בחודשי הקיץ, בהם שיעורי ההתעברות  5איור 

הייתה פוריות טובה יותר  2017נת יורדים, כמות ההזרעות החוזרות עולה. למרות שבש

בשנה זו, בחודשים אוגוסט עד השפעה על מספר החוזרות. גם בקיץ, הרי לגידול העדר יש 

 אוקטובר, היו הזרעות מרובות מאוד, יחסית לשנתיים הקודמות.

 , לפי חודשים2017 – 2015+,  בשנים 2-ו 2: מספר ההזרעות 5איור 

קבלים את סה"כ ההזרעות השנתיות, מפוזרות לפי כשמסכמים את שני האיורים הללו, מ

 חודשי השנה.

, הייתה מרובה בהזרעות, במיוחד בחודשים שבהם בשנים קודמות 2017ניתן לסכם ששנת 

הייתה "רגיעה" )אוגוסט עד אוקטובר(, וזאת למרות ביצועי פוריות טובים בשלוחות 

נמוכה בביצועי הפוריות. המבכירות והבוגרות. אולם עדיין, שלוחת העגלות, הייתה 

באה גם ליידי ביטוי באיור  4התנודתיות של מספר ההזרעות הראשונות כפי שהוצגה באיור 

 , אולם בצורה פחותה יותר.6

 , לפי חודשים2017 – 2015: מספר ההזרעות כלליות,  בשנים 6איור 

 



כאן גם מדד חשוב בעומסי העבודה של המזריעים הם מספר ההזרעות שהם מבצעים. 

אפשר לראות תנודתיות, המושפעת בעונות השנה ובחודשים שבהם "הזרעת העגלות" 

מתחילה להתבצע ביתר שאת. במדד זה, אנו עוקבים אחר מספר ההזרעות היומיות השוות 

ניתן לראות  7הזרעות+פסילות ליום עבודה. מספר זה נמדד "כפיק". באיור  60או עולות על 

. מספר הפיקים 2מעלה, דומה לאיור מספר הזרעות ו 60-שמספר המזריעים הנחשף ל

מושפע מכמות ההזרעות הראשונות )גודל העדר(, פוריות ועונות השנה. עם ניקח את כלל 

מהם  73%-המזריעים והמחליפים בשיאון, ניתן לומר שבחודשים, שכמות ההזרעות עולה, לכ

מעט כל חודש לעומת שנים , ללא ספק, הייתה גבוהה יותר, כ2017יש ימים עם פיקים. שנת 

 .2015-ו 2016

 לפי חודשים  2017-ל 2015הזרעות ומעלה, בין השנים  60: מספר המזריעים עם 7איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הזרעות ומעלה לכל  60המתאר את מספר הימים עם  8תיאור זה ניתן גם לראות באיור 

 שיאון, במשך חודשי השנה. לדוגמא:

 , לכלל שיאון, רעות ומעלה. אולם בחודש מאיזה 60-מזריעים שנחשפו ל 33בחודש מאי היו 

היו  ,מזריעים 33-מה ,. מכאן ניתן לומר שבממוצע, לכל מזריע(8)איור  ימים שכאלו 125היו 

-ל אף שהגיע ספר הפיקים היא גבוהה, ויש מזריעהשונות בין מימים המוגדרים כפיק.  3.8

 .דשפיקים בחו 12

 2015הזרעות ומעלה, בין השנים  60עם  בחודש,לכלל מזריעי שיאון ימים מספר ה: 8איור 

 לפי חודשים 2017-ל

 

 

 

 

 

 

 



הפיקים הללו, מכבידים על ההתחייבות של שיאון לעמידה בזמני הגעה לרפתות. כאן המקום 

לעזרה ההדדית והמידע המוקדם למשקים באזור על איחורים בשעת ההגעה. המידע 

 המוקדם, חוסך מתחים. 

פיקים אלו, מקורם גם ממדיניות סנכרונים מרוכזת לקבוצת עגלות/פרות, כחלק ממדיניות 

ההזרעות בחודשים מסוימים. שילוב המערכות בין המשקים, הווטרינרים ומערכת שיאון, תקל 

 על התכנון העתידי לפיזור נכון יותר של הפיקים.

 מקצועיות לסיום:הערות 

הזרעות הזרמה הממוינת החלו. הקשיות המגיעות עם זרמה ממוינת צבעם אדום.  .1

 זרמה ממוינת" בעת ההקלדה." – 55חובה על כולם להכניס את קוד 

עם כלל הטבלט  וח אתפת: בהגעה למשק יש להוראה מקצועית גורפת לכולם .2

הקשיות  . לאחר מכן, הפשרתלפני תחילת ההזרעותההזרעות המתוכננות, 

וההזרעה. סגירת מערכת ההזרעה בטבלט, לאחר סיום ההזרעות והתיקונים 

 זו הוראת איזו שיש לבצעה. בכך הנדרשים )במידה ויש פסילות או טעויות ביצוע(.

 ודיות ומיוחדות.ופרות עם זרמות יע פרי בשרעומדים גם בתכנון "פרים צעירים", 

 לכולם, שבת חמימה בחורף הקר. סוף סוף

 בברכה,

 יואל

 

 


