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201616,5419,61112,70815,76926,89840,89656,14766,276

201716,8299,18312,85715,07728,47040,84358,15665,103

201817,51310,19012,77714,83927,92340,62558,21365,654

בוגרותמבכירותעגלותשנה

201629.5%22.6%47.9%

201728.9%22.1%49.0%

201830.1%21.9%48.0%

מספר ההזרעות הראשונות  כאחוזים מכלל ההזרעות הראשונות, לפי שלוחה

בוגרותמבכירותעגלות

סה"כ 

הזרעות 1

סה"כ 

הזרעות 

שניות 

ומעלה

18.5.2018 

 לכולם שלום,

  – הזרעות

בכמויות לעומת  ירד, 2018 החלו בינוארשמספר ההזרעות הראשונות  הזרעות ראשונות:

השנתיים האחרונות. אולם עם חלוף הזמן, המספרים גדלו ובחודש אפריל נרשמה עלייה של 

מים שמסככ. סה"כ, 2016מאפריל  2,179 -ויותר ב ,אפריל אשתקדלעומת הזרעות  1,031

, והוא 2017, לא ניכר הפרש לעומת 2018את ארבעת החודשים הראשונים של שנת 

גמה של ריכוז ההזרעות לחודשים מרץ עד יוני, מתחדדת (. כלומר, המ-) 39 –מסתכם ב 

 והעלייה המרשימה בחודש אפריל, מצביעה על כך. ,משנה לשנה

 פי חודשים, ל2018עד  2016בשנים  ,: כמות ההזרעות הראשונות1איור 

 

משקף את כלל ההזרעות הראשונות לתקופה. אולם במידה ונתבונן בהזרעות הללו  1איור 

, נוכל ללמוד ביתר שאת את המגמה המסתמנת. כמות  ההזרעות (1)טבלה  לפי שלוחה

, כשבשתי השלוחות האחרות, מספר הראשונות בעגלות, במגמת עלייה בשנתיים האחרונות

. גם חלקן של ההזרעות הראשונות בשלוחת העגלות עלה בשנה ההזרעות הראשונות, יציב

 .30%-בהשוואה לשתי השלוחות האחרות, והגיע לכ ,האחרונה

   2016-18מספר ההזרעות ואחוז ההזרעות הראשונות לפי השלוחות השונות בשנים  1טבלה 

 בחודשים ינואר עד אפריל                                       

 

 

 

 

 

 

 



כשמסכמים את ההזרעות הללו לא נראה הבדל גדול בין השנים. מספר  ומעלה: 2עות הזר

 ,הזרעות יותר 545ההזרעות בשנתיים האחרונות, דומה מאוד, וההפרש המסתכם הוא של 

, המפרטת את ההזרעות לפי השלוחות השונות, ניתן לראות שכמות 1בטבלה  .2018בשנת 

 בכמות ההזרעות הראשונות( במבכירות ירדההזרעות בעגלות עלה )בהתאמה לעלייה 

 יציבות.נשמרה הבמקצת ואילו בבוגרות 

 , לפי חודשים2018עד  2016כמות ההזרעות שתיים ומעלה, בשנים   :2איור 

 

מגמה של עלייה קלה בסיכום ארבעת החודשים הראשונים של  סה"כ הזרעות ופסילות:

 2016ת מאוד, להבדיל משנת השנה. גם כאן, בשנתיים האחרונות, הכמויות דומו

 ש"התנהגה" אחרת.

 , לפי חודשים2018עד  2016כלל ההזרעות והפסילות, בשנים   :3איור 

 



חמ"מ פרהשם פרהמספר פרהשם משקשם ישוב
שם פר 

מומלץ

מספר פר 

מומלץ

7937באסטר1,062אונו6760באר מילכהבאר מילכה1

5850רובסון3525830משמר קמהבית קמה2

7936ארטיסט1338808רפת הנגבגבולות3

7936ארטיסט920יגאל6383דבירדביר4

5850רובסון995הר ציון5838פ.ר.חחולית5

5850רובסון821נוי7929רפת חלב ערבהיטבתה6

5849ספקטור913יריחו5738יסודותיסודות7

7914ווג343817יעקובי הניהכפר ורבורג8

5814אוורסט801סומה7966כרמיהכרמיה9

5827יאגואר792סוליקה8823רפת קדםמשואות יצחק10

5806בליסטו328950וינרב יחיאלנחלים11

5850רובסון861שמשיה6371ניצניםניצנים12

7933שושן872אורית6435ניצניםניצנים13

7989שיזף794אגמית6662ניר גליםניר גלים14

7937באסטר790מלוחיה6324ניר יצחקניר יצחק15

5850רובסון5269851עין השלושהעין השלושה16

7914ווג1076820רפת יהודהצרעה17

5850רובסון878טוליפ11206שותפות רןרביבים18

7937באסטר831גבריאל9685שותפות רןרביבים19

פרות מומלצות - המלטות מרץ 2018 )דרום(

  המלצה של פרים לעתודות:

סף העתודות ושידכנו להם פרים.  בשבוע האחרון עברנו על העתודות שהמליטו בחודש מרץ

 נקודות החמ"מ. 780הנמוך עומד על 

 מספר הערות לגבי מערכת השידוכים:

וזאת מעבירה את הנתונים  ,מסומן מיידית במערכת ספר העדר ,שידוך העתודה לפר .1

למשקים. ההעברה היא לא "פסיבית" אלא "אקטיבית". כלומר, המשק צריך לקלוט 

 על ידיי קליטת קובץ פרים חדש.  ,את הנתונים החדשים

רק במידה  ,תוקף במשקים תמקבל ,תקליטת נתוני השידוך החדשים של העתודו .2

לספר העדר. כלומר, משק אשר החודשית  ת הנתוניםוהמשקים מבצעים את העבר

לספר העדר )מכל סיבה  שלו לא העביר בחודש מסוים את נתוני ביקורת החלב

השבוע  של פרות העתודה המעודכנים. ,שהיא(, לא מקבל בחזרה את נתוני השידוך

הבעיה. הדיווחים שלכם מהשטח חשובים  את איתרנון דווח על מקרה שכזה, ומכא

 לתיקון והתאמה, לנעשה בשטח.

 אנו במגעים עם מערכת ספר העדר "לטיפול" בנושא.  .3

אנו מצפים לסיום מערכת השידוכים של העתודות בטאבלט האישי של המזריע. בכך  .4

 אתם תוכלו לדעת ולנהל בצורה טובה יותר, מערכת חשובה זו.

 ת העתודות שהמליטו בחודש מרץ וקיבלו שידוך לפי מיון משק: רשימ2טבלה 



חמ"מ פרהשם פרהמספר פרהשם משקשם ישוב
שם פר 

מומלץ

מספר פר 

מומלץ

7914ווג6067806רפת צפון הגולןאורטל )צ.הגולן(1

7933שושן755902עוז החלבאחיהוד2

5842קרי ס.849ביגון6617איילת השחראיילת השחר3

5850רובסון800ירדנה6662איילת השחראיילת השחר4

7933שושן861נוי6639איילת השחראיילת השחר5

7937באסטר846רותי884איילאיל6

7914ווג782צחי5264אלוני אבאאלוני אבא7

5850רובסון876גנדי9415אפיקיםאפיקים8

7933שושן271926כץ שלמהבארותיים9

5850רובסון792תיקי338ב'ס שפיהבי'ס שפיה10

7933שושן1,226רובינהוד958בית העמקבית העמק11

7914ווג985788מרמור ערןבית שערים12

7933שושן5630851גבעת חיים מאוחדגבעת חיים מאוחד13

5850רובסון807סוגו5745גזיתגזית14

7933שושן790אפיק7585גזיתגזית15

7914ווג823הילית6194גלעד אבן יצחקגלעד אבן יצחק16

5849ספקטור866שלי4203גן שמואלגן שמואל17

7914ווג788שונרא9009גניגרגניגר18

7914ווג981919בן צבי קורןהיוגב19

7914ווג826חושה5607רפת חוף השרוןחוף השרון20

5850רובסון916קורין6925שות' מכבי-חנתוןחנתון21

7989שיזף819גולן6878שות' מכבי-חנתוןחנתון22

7914ווג808שלושית4273רפת העמקיפעת23

7914ווג514800יוקר יוסףיקנעם24

5850רובסון866מיקה1115חרובי יובלכפר ויתקין25

7937באסטר935מקרו7954רפת מ.ג.עמזרע26

7914ווג807הדס2670מרום הגלבועמירב27

7989שיזף830חזרזיר9065מעלה גלבועמעלה גלבוע28

7914ווג8865pz      790מעלה גלבועמעלה גלבוע29

5849ספקטור159853פלק נירמרחביה מושב30

7914ווג811פטריק164גבאי גיורא ואפרנהלל31

7914ווג938פטריק1467חנן יזרעאליעין אילה32

5850רובסון9262810רפת גליל מערבירגבה33

7937באסטר11041,081רפת גליל מערבירגבה34

7914ווג1549794רפת רגליםרגבים35

7914ווג1044787אברמוביץ יצחקרמת צבי36

5849ספקטור589877נוילינגר   יוסףשדה אילן37

5850רובסון8646844שער העמקיםשער העמקים38

7937באסטר841920לרנר-קליינמןשרונה39

5850רובסון1,009ימית1333שירן אריהתל עדשים40

פרות מומלצות - המלטות מרץ 2018 )צפון(

 



פרות עתודה לחודש זה. הרשימות של הפרים עברו לחלוקה בשני האתרים ובימים  59סה"כ 

הפתקאות לכרטיסי העתודות, הופקו ויחולקו  שני ושלישי, תקבלו את הזרמות לפי האזורים.

 גם הם באתרים.

או שהפרה לא קיבלה את השידוך  ,לץ. במידה ולא קייםהפר המומשידוך אבקש להקפיד על 

 במשק )ראו הערות למעלה(, נא להתקשר ולהתעדכן על פר אחר.

 

ניפגש במועדון שבקיבוץ אייל לשני  23.5.2018ביום רביעי הקרוב,  פגישה מקצועית:

 נושאים:

 ותאבולוציה ויהד -תאמר לי את הגנים שלך ואומר לך מי אתה  -ד"ר מורן גרשוני  .1

 ממצאי הסקר שנערך בקרב לקוחות חברת שיאון על ידיי מכון סמית –אמיר /אלון .2

 

 .להגיע, לעדכן אותנו ה/להזכירכם, עובד/ת שלא יכול

 

 בברכת חג שמח

 יואל 


