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 לכולם שלום,

, אנו רוצים להביע את הערכתינו בסבב הנוכחי, סערת הרקטות והבערות בדרום בשוך

מאוד לא  .הזה כבר מספר שנים יהביטחונרפתנים החיים בצל האיום הלכל וההוקרה המלאה 

 צבע"פשוט, אולם אתם ממשיכים את מלאכתכם, למרות המצב הביטחוני המעורער, אזעקות 

עם מעצבי מדיניות  רפתני יח"מכלל , ועתיד לוטה בערפל. פגישה חשובה של למכביר "אדום

   טחוני. יבשל המצב הב בוטלה מועצת החלב, ההתאחדות ונציגי האזור,נציגי  –הרפת 

איתנו והנמצאים בקשר מתמיד עובדים בצורה מסורה, הרפתנים, מגיעים המזריעים ה דלצ

ביחד עם גורמי ומנסים לקבל את ההחלטות לשלומם  הרפתנים. אנו מאחור, דואגים ועם

טחונית בלתי יגם בזמן של מתיחות בבודה של המזריעים, המשך הע. ןוהביטחוהשטח 

 . לציון ולשבח ראויהנסבלת, 

 "עזרתנו" הקטנה למזריעיםשיחות בין חברים, יעזרו לכולם לחוות ביחד את המועקה ובכך 

 אלו.  ולרפתנים

 ומה בשטח המקצועי?

וכמות ההזרעות, הדגש הפעם יהיה על הזרעות הזרמה  לאחר פרסום תוצאות הפוריות

 הממוינת.

כבר בחודשים נובמבר  ,רשימה מסודרת לכלל הרפתניםבאנו יוצאים  זרמה ממוינת:

 ,להזרעת העגלות. חלון הזמנים ,הרצוי הזאת מתוך כוונה להביא את הזרמה במועד .ודצמבר

עיקר ההזרעות הן . פברואר ליוני דשיםובין הח , הואמשתמש בזרמות אלו ,שעיקר הרפתנים

 רבים יותר.  ,בין מרץ למאי. כך מבטיחים, תקופה טובה יותר לקבלת הריונות

ים את הזרעות הזרמה הממוינת לתחילתו של הקיץ, יוני ויולי, מעלים את רפתנים הדוח

, במיוחד שבחודשי האביב, הטמפרטורה משתנית תעברותההסיבות לירידה בשיעורי ה

התאפיין בעומסי חום חריגים היכולים להשפיע על מדדי  2018בצורה קיצונית. לראייה, מאי 

  הפוריות.

הם  1. הנתונים בטבלה עד חודש אפרילשיעור ההתעברות לזרמה הממוינת הוא עד כה, 

 ונים הבאים:לפי הקריטרי ,2018אפריל -להזרעות בחודשים ינואר

 לתקופה ,הזרעות הכלליות לפרכמות ה .1

 )זרמה ממוינת( 55ד שקיבלו קו , במשקי ביקורת,(1-2)מס' הזרעה  כמות ההזרעות .2
 55קוד  עםמהזרעות  , במשקי ביקורת, כמות ההריונות .3

 55קוד  ללאלכלל העגלות בתקופה  ת, במשקי ביקור ,(1-2כמות ההזרעות )מס' הזרעה  .4



שם פרמס' פרחברה מייצאת
סה"כ 

הזרעות

סה"כ 

הזרעות 

בעגלות

סה"כ 

הריונות

 %

התעברות

ABS5806139863338.4%בליסטו

CRI5847.1381135548.7%טופי א

ALTA58481481175647.9%מונטייה

ABS58491761257560.0%ספקטור

CRI586387793645.6%סקטל

CRI569960949625351.0%קבריולט

ALTA58501741065148.1%רובסון

20,26711,88258.6%
סה"כ עגלות )משקי ביקורת(:      

הזרעות 1-2, לא ממוינות

 2018אפריל, -התעברות בין החודשים ינוארשיעור  –זרמה ממוינת  :1טבלה 

 שיעור ההתעברות לזרמה הממוינת, בתקופה זו, הייתה בהתאם לציפיות. 

 שונות גדולה בין הפרים .א
עגלות  –הפרש לעומת קבוצת הביקורת  10-13%-מרבית הפרים מגיעים לכ .ב

 בלבד( 1-2שהוזרעו באותה התקופה בזרמה רגילה )הזרעות 
הזרמה הרגילה.  מוצעממטוב  – ספקטורביותר אולם עדיין בטווח. הנמוך  –בליסטו  .ג

 הפרש לממוצע הזרמה הרגילה. 7%רק , שיעורי התעברות יפים מאוד – קבריולט

חודשים, נוכל לסכם בצורה טובה יותר את כלל ההזרעות לפרים אלו, ולהוציא בצורה  3עוד 

וההמלצות  ,דף הסבר על השימוש של הזרמה הממוינת בעדר הישראלי ,מסודרת לרפתנים

 .לשנה הבאה

. רפתנים הרוצים להתכונן לקראת השידוכים הלוח מצורף לסקירה בקובץ נפרד לוח הפרים:

 (, יכולים לתכנן מבעוד מועד.15.8.2018הצפויים מיום רביעי ואילך )

המזריעים מקבלים את הזרמה באתרים בימים שני ושלישי. הם יחלקו את לוחות הפרים 

 גדול ומעוצב חדש.לוח  –המודפסים ברפתות 

יש הרבה דברים מעניינים  ה של שבוע הבא.סקירת הלוח תופץ ביום רביעי ותתפרסם בסקיר

 בסקירה הבאה. יהיובלוח, וההסברים לכך 

 שנתרכז בחליבות ובהזרעות ולא בצבעיי האדום. איחולי לשבוע שקט

 בברכה,

 יואל

 

 


