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 לכולם שלום,

יובאה לישראל בכמות של   5933 –פרופיט א.  הפר זרמת - שימוש בפרי חו"ל לעגלות

. התכנון היה להציגם בלוח 1,200יובאה בכמות של  5934 –בילדר מנות ואילו זרמת  1,350

מקצועיים, הבסקירת לוח הפרים ובכינוסים  בעיקר לעגלות. ,הפרים ולהשתמש בזרמתם

, במיוחד יםישראלהקווים הג'נומיקים הולנדים, מקווי דם שונים מהוצגו פרים אלו כפרי 

בצורה  הזרמה פוזרה בכל מיכלי המזריעים והרפתנים החלו להשתמש בהםלעגלות. 

, אלא לפי דרישת הם לא היו בהמלצת שיאון₪(,  25. כיוון שהם היו בתשלום נוסף )חופשית

 . הרפתן/ית

ש של הזרמות הללו ובשטח החלו להתקבל טלפונים על חודשי שימו 3-אנו מתקרבים ל

 מחסור של זרמה שלהם.

 4.7.2019עד לתאריך שימוש  – בחנתי את הנושא, ולהלן התוצאות ברמה הארצית

 שימוש במנות הזרע של פרופיט א. ובילדר: 1לה בט

מס' 

 הפר

כמות  כמות מנות שיובאו שם הפר

 הזרעות

כמות 

 פסילות

סה"כ 

 שימוש

נותרו במיכלי 

 המזריעים

נותרו במיכלי 

 המזריעים )%(

 1,350 פרופיט א. 5933

 מעבדה שיאון( –מנות  4)
712 77 793 557 41.2 

                        1,200 בילדר 5934

 מעבדה שיאון( –מנות  4)
544 57 605 595 49.6 

 

חלוקת הזרמה בשני האתרים הייתה דומה בין המזריעים השונים, אולם השימוש בשטח היה 

יש ים בכלל מיכלי המזריע, 1שונה. כיום, אין יותר זרמה באתרי החלוקה, אולם לפי טבלה 

  , בהתאמה.פרופיט א. ובילדרמזרמות הפרים  50% -ו 41% -כ עוד

 מסכמת את כלל המזריעים. 2טבלה 

 על ידיי מזריעי שיאון: ממוצע, מקסימום ומינימום לשימוש הזרמה 2טבלה 

בילדרפרופיט א

1813

9246

00

ממוצע שימוש זרמה למזריע

מקסימום למזריע

 מינימום למזריע

אלו, ניתנה למוטי ורונית, , בזרמות םרשימות פרטניות העוקבות אחר השימוש של המזריעי

מענה כ ניוד זרמות בין מיכלי המזריעים השונים,ב ,מתוך מגמה לעבור את החודש האחרון

 .למשקים הרוצים להשתמש בזרמות אלו

אגב, במעקב של % בלתי 

לא  ,ימים 28-חוזרות ל

נמצא הבדל מובהק בין 

עיקר שני פרים אלו. 

ההבדל, בשלוחת 



 יגיעו רק עוד כחודש.", האמתייםאחוזי ההתעברות "העגלות. 

 

. בכולם, אפשר 1-3ניתנות באיורים  2019 נתהראשון בששל הרבעון תוצאות  – פוריות

במדדי הפוריות, ומגלה סימנים טובים לשיפור מול שנת  סבירהיה  2019ף שחור להיווכח

2018.  

 הכמויותתה בעלייה מתוכננת מחודש ינואר ועד מרץ. הייהראשונות כמות ההזרעות  - עגלות

  . חודשים אפריל ומאיהגדולות יותר תגענה ב

 2017-19בשנים  משק השיתופיבכללי ו ותראשונ ותהזרעלתעברות הה יישיעור - עגלות: 1איור 

 מדיניות חודשי המנוחה לא השתנתה למרות ירידה קלה בחודש מרץ

 

 מנוחה בשנתיים האחרונותהחודשי מדיניות  – עגלות: 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



שיפור התוצאות בין החודשים ינואר למרץ, כפי שנצפה בשנתיים מגמת  – מבכירות

הקודמות. גם כאן, בדומה לשיעור ההתעברות בעגלות, התוצאות הן טובות יותר ביחס לשנת 

 . 2017מוכות משנת אולן נ 2018

  2017-19בשנים  משק השיתופיבכללי ו ותראשונ ותהזרעלתעברות הה יישיעור -מבכירות: 2איור 

 

, עם כי נצפתה ירידה קלה במספר הימים בשנת 2008-מדיניות ימי המנוחה הייתה דומה ל

את השפעת ימי המנוחה נוכל לצפות בשלושת החודשים הראשונים של השנה.  2019

בין השנים , ימיי המנוחה ירדו 3-ו 2לפי איורים  בשיעור ההתעברות של הזרעה ראשונה.

 . הטוב האף עלה. מגמו לא נפגע 1להזרעה שיעור ההתעברות , אולם 2019-ו 2018

 מנוחה בשנתיים האחרונותהחודשי מדיניות  – מבכירות: 3איור  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



הזרעה ראשונה שיעוריי ההתעברות של גם בשלוחה זו חל שיפור בתוצאות   –בוגרות 

בשלושת החודשים  .2018מקביל בשנת המול הרבעון  2019שנת וכללית ברבע הראשון של 

נותנות את  לואתוצאות שכ .40%-ה באזור""ו, שיעוריי ההתעברות בהזרעה ראשונה היו הלל

 המלטות וחלב, ברפת. לתכנוןהתמיכה הטובה 

 2017-19בשנים  משק השיתופיבכללי ו ותראשונ ותהזרעלתעברות הה יישיעור -בוגרות: 4איור 

 . 

 מנוחה בשנתיים האחרונותהחודשי מדיניות  – בוגרות: 5איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תעברות להזרעה הה יישיעור ופגענלא ברבעון הראשון, ו, בימיי המנוחהלא נצפתה מגמת ירידה 

 , הם אף עלו מעט.פךלהי .ראשונה

 

שיתפרסם באמצע אוגוסט. בהתאם  הבא, מתבצע מבחן הפריםבשבוע  – וחלוקת הזרמה לוח הפרים

 יםהמזריע במכליילכך, אני מבקש לרדת מחלוקת הג'נומיקים באתרי החלוקה, למעט פרים שזרמתם 

 כך נגיע למועד ההחלפה של הפרים עם כמות מועטה שתבוזבז.  נגמרה.



לפי  ת פרי ג'נומיק,הפרייה למעבדה בכוונה להקפיץ פרים ולייצר זרמת תיאום בין אנו מבצעים ישיבו

. אין שום כוונה להגיע עם חודשי פעילות של לוח פרים 4-שהתקיימו וצפי הזרעות ב ההזרעותמידת 

מידת הייצור לעומת בשל תכנון לקוי של  , וזאתשנים 3-אלפי מנות מיותרות, לאכסנה בבנקים למשך כ

  מידת השימוש. 

, מעקב הדוק יותר על חלוקת לאכסון: תיאום הדוק יותר בין ייצור לתת שכם""בנקודה זו כולם צריכים 

שתי הקצוות של השרשרת מדייקות: כמות מחולקת. הורישום טוב יותר של הזרמה הזרמה באתרים, 

 הגורמים. לזו יכולת פיקוח טובה יותר של כל, םביניהצור וכמות ההזרעות + פסילות. היי

 

 בברכת שבוע טוב,

 יואל

 

 


