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 לכולם שלום,

. הפרים ממספר חברות מחו"ל ,ממוינת שנה, אנו מזמינים זרמת פריםבכל  – זרמה ממוינת

 נבחרים בקפידה ואנו בוחנים את מדיניות ההזרעות לפי הנעשה בשטח.

כיום, הזרמה מוזמנת בכמות מסוימת מראש. הרשימה מתפרסמת ברבים והמשקים, 

החיוב להזרעות אלו, הוא לאחר כל  נת הזרעת העגלות.מזמינים ומבטיחים זרמה לעו

הזרעה, במשך שנה קלנדרית. בסיום השנה, משווים את הזמנת המשק למספר ההזרעות 

 המחויבות. במידה וקיים הפרש, אזי הוא מחויב בתחילת השנה העוקבת. 

ואשר  ,למשקים שלא הזמינוהמנות, זמינות חסרונה ב , אולםמדיניות זו הייתה טובה

 אנו נבחן זאת שוב, לקראת העונה הבאה."נזכרים" ברגע האחרון. 

יש לו פר בחמ"מ גבוה ויפה. ל 5699 –קבריולט בינתיים, במבחנים האחרונים, מתבלט לו 

ו ללוח הפרים ולקנות אי לכך, החלטנו להוסיפ .כלומר, בעל מבחן בישראל, בנות בישראל

. מנות אלו תגענה בסוף זמינות במיכל המזריע לכל אורך השנההממוינות לנקבות, מנות 

 חודש מאי.

כלל הזרמה הממוינת שהוזמנה, הוא חשוב, יש לסמן כל הזרעה בהן  כיוון שהמעקב אחר

   .55זירמה = בקוד 

להזרעה מתחילת  שיובאוממוינות לנקבות ולהלן מעקב אחר ביצוע סימון הקודים לזרמות 

שר . למותר לציין, שזרמה ממוינת איננה זרמה לעתודות או זרמה פרטית, וכל א2019שנת 

 .לא הופשרה( הממוינת הזרמהאולם  ,הפרה נפסלה) 94או  55 יםבקודיש לסמנה הוא 

 במשקים 2019מינואר  ,הזרעת זרמה ממוינתסימון הקודים השונים ב: 1טבלה 

 שם פר מס' פר
זרמה 

ממוינת 
(55 ) 

עתודות 
(91) 

( 00תקין )
 או אחרים

זרמה 
פרטית 

(18) 

סה"כ 
 הזרעות

 209   42   167 גילמור 5051

 13   4   9 ן'אקספלוז 5052

 167 2 60   105 הוטספוט 5053

 193 54 110 18 11 בליסטו 5806

 58   40 9 9 רובסון 5850

 130   28   102 סקטל 5863

 139 1 41   97 סקיפי 5875

  



 אקספלוז'ן(, 79.9%) גילמורהם:  55לפי הטבלה, ניתן לראות שאחוזי סימון הזרמה בקוד 

 . (69.8%) סקיפי( ו78.5%) סקטל(, 62.9%) הוטספוט(, 69.2%)

שתי סיבות . וזאת למה? 100%-ת קרובים לם להיואחוזים אלו לא מספקים והם חייבי

 עיקריות:

 המעקב של הנהלת החשבונות אחר החיובים הוא חשוב. משקים - הנהלת חשבונות .1

הזיכויים והמעקב צאת מתלוננים. הובצדק המקבלים חיוב השונה מהנעשה אצלם, 

 הבעיה.קוד אחד פשוט, פותר את . הקפדני, מחייב זמן רב

אחר ביצועי הזרמה הממוינת מתנהל ברובו לפי הדיווחים. חשוב המעקב  – המלטות .2

לנו לדעת את אחוזי הנקבות הנולדות מפר מסוים. גם כאן, תוספת קוד פשוט, 

 פותרת את העניין.

לפי זרמה  ,מסויםשל פר  ,את כלל ההזרעות אוטומטית: הבה נחייב שיאמרואלו יש כ

ממוינת. הדבר נכון עד אשר הפר מופיע בשני אופנים: גם זרמה רגילה וגם זרמה ממוינת. 

 . רובסון ובליסטולפרים  ,דוגמאות לכך מופיעות בטבלה למעלה

דבר נוסף המקל על הזיכרון להכניס את הקוד הוא צבע הקשית. כל הזרמות הממוינות 

 55אדום = קוד מכאן ש:  הן בצבע אדום. ,המגיעות

לאפריל(, אפרסם את כלל  30-ו 29) ישי הקרוביםשני ושל בימים ,שלנו ות לקראת הפגיש

נושא זה יעלה בצורה פרטנית  .וסימונן ןלפי יעוד ,במכליםהזרמות המיובאות הנמצאות 

 .בפגישה

לאחרונה, דווח לי שהדו"ח לא כל מבחן פרים, הדוחות מופקים. לאחר  – דוחות ג'ורג'

)השפעת  יוספו מספר נקודות המשפיעות על הפוריותואין לפרסמו עד שלא  אמין מספיק

כיוון . התפרצות מחלות המשפיעות על הפוריות, איחוד רפתות, החלפת ניהול ברפת(

לא אשלח למזריעים את הדוחות  ינותחו,שנקודות אלו יוספו ושבטווח הקרוב, לא נראה לי 

 , כפי שבוצע בעבר.הללו

 ,שנקודות אלו לא קיימות בדו"ח, הוא עדיין "נקי יותר" מכל דו"ח פוריותעלי לציין, שלמרות 

 ,במעקב אחר ביצועי המזריעים למשקים או למזריעים. ולכן חשיבותו ,המופץ במשך השנה

 הוא חשוב. 

 ומכאן ש: ,כדי שהדוחות יהיו זמינים לקריאת המזריע ,עבודה רבה מושקעת

 שאר אצלי.יהדו"ח יופק וי

  ., מוזמן. ביחד נשוחח ונלמד ממנורוצה להתבונן בדו"ח הקייםכל מזריע ה

 

 סיום חג טוב ואכילת מתוקים "מדודה" במימונה

 בברכה,

 יואל


