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 שלום לכולם,

בהשוואה אנו בתקופת הסתיו, אולם דוחות הפוריות מעודכנים עד חודש יולי.  – פוריות

וגרף הירידה לקראת חודשי הקיץ החמים המגמה לא משתנה בהרבה,  ,לשנים קודמות

  ?בקיץ  . השאלה שתמיד שואלים: עד כמה יהיה ה"בור"ךיממש

התוצאות יחסית טובות. אני ו, בקצב מתון מגמת הירידה שהחלה מפברואר, ממשיכה עגלות:

תמיד ממליץ לכולם, לראות את התמונה הכוללת ולא תוצאות של חודש זה או אחר. ולכן, 

מזהים את המגמה ואת הם אוסף משוקלל של ארבעה חודשים ה ,המדדים שהמזריע מקבל

ל מישוריי הייחוס השונים )ממוצע כלל המזריעים, תקופה מקבילה ההשוואה הנכונה יותר מו

 בשנה הקודמת, מחליפים וכדו'(.

טובות ו 2017שנת דומות לבמישור הארצי, ברפת המשותפת, תוצאות השנה הנוכחית היו 

נראה שמגמת הירידה, התוצאות ביולי, דומות לחודש יוני ו(. 1)איור  2018יותר משנת 

למעלה, רצוי לבחון תקופה של מספר חודשים ולא לצאת במסקנות כנכתב התמנתה. אולם, 

 על חודש בודד.

 בשלוש השנים האחרונות ,, לפי חודשי השנהעגלותב: שיעורי ההתעברות 1איור 

 

, השנה. משתמשים בזרמה ממוינתמשקים  מספר, פברואר עד יוליבחודשים לזכור ש יש

ואפשר כבר לבחון את שיעורי ההתעברות  הזריעו יותר הזרעות ממוינות לעומת שנה קודמת

 ,ומסכמת שישה פרים 1להזרעה  תעברותמשקפת רק את שיעורי הה 1טבלה  של פרים אלו.

. סך כלל ההזרעות לפרים אלו הזרעות( 914) הייתה ממוינתו ,יובאה על ידיי שיאוןשזרמתם 

ומעלה. אולם עיקר  2הזרעה  ייכלל גם שלוחות אחרות )מבכירות ובוגרות( וגם מספר

 ובעגלות.  ,אשונותההזרעות היו ר

. את המגמהויכולות לשקף , מספר מועט של הזרעות/פרהתקבלו מ , 1התוצאות בטבלה 

מפוטנציאל  10-20%ירידה של פרסמות מ ,הזרמה המספקות את ,חברות ההזרעה

רות, משקפת שהתוצאות בישראל תומכות בפרסומיי החב 1טבלה  .ההתעברות של הפרים

בשיעורי ההתעברות שלהם. שניים  15%-ועיקר הפרים שזרמתם ממוינת ירדו בסביבות ה

לפרים אלו מתבססות . אולם, כנכתב למעלה, התוצאות גילמור והוטספוטבלטו לטובה והם 

    למסקנות. זלהיחפאין ולכן  ,מספר קטן של הזרעותעל 



ולי, י-בחודשים פברואר : שיעור ההתעברות בפרים שזרמתם הייתה ממוינת1טבלה 

 * ב'-'לפי א ממוין, 2019

 כלל ההזרעות בכל השלוחות כלל הפריםפרש מה  התעברות % 1 מספר הזרעות מספר הפר הפר שם

 203 -10.1 53.1 147 5052 אקספלוז'ן

 214 -2.8 60.4 154 5051 גילמור

 252 -5.9 57.3 192 5053 הוטספוט

 211 -16.7 46.5 144 5863 סקטל

 217 -15.1 48.1 135 5875 סקיפי

 230 -9.0 54.2 142 5850 רובסון

 ***)ממוין בלבד( 1,327  63.2 27,082 לתקופה** כלל הפרים

 , הזרעות ראשונות בלבדעגלות *

 שזרמתם הייתה ממוינת ללא פריםבלבד,  1הזרעה  ,כלל הפרים שהזריעו בתקופה** 

הזרעות מחוץ יש עוד . כמוכן, *** קיימות עוד הזרעות במשקים שאינם משתפים פעולה

  יולי.-לטווח התאריכים של פברואר

שני פרמטרים תכנון ההזרעות לשלוחה זו משתתפת ביחד עם שלוחת העגלות ב מבכירות:

 חשובים:

 , לכלל העדר, לתקופת הקייץחלבההזזת  – יישור עקומת החלב .1

 לפני תקופת הקייץ החמה.הזרעות  – לכלל העדר שיפור מדדי הפוריות .2

ממדיניות ממשלתית )פתיחת היבוא( וממדיניות  לרעה בעת האחרונהמושפע  1גורם מספר 

. גורמים חזקים אלו, משפיעים לעודפים של החלב לפי עונות השנה( פרס/מועצת החלב )קנס

שבמשך שנים הביאו ליבול כספי טוב יותר ברפת. בפגישות  ,גם על החלטות מקצועיות

עולות, ומורגשת ההשפעה החזקה שלהם מקצועיות הנערכות על ידינו במשקים, נקודות אלו 

 על ההחלטות של הרפתן.

. מגמת הירידה 2017מדדי ההתעברות בשלוחה זו דומים לשנה הקודמת, ופחותים משנת 

בהשוואה לשנים עברו. חודשי הקיץ, מורגשת. בחודשי האביב הייתה ירידה חזקה לקראת 

אולי על שינויי מגמה. יש  ת, מרמז(2)איור  2019, העקומה בחודש יולי התמתנותאולם 

 .הקיץ המגמה ואת כלל  י לסכם אתכד ,לחכות לתוצאות החודשיים הבאים

 בשלוש השנים האחרונות ,, לפי חודשי השנהמבכירותב: שיעורי ההתעברות 2 איור



שלוחה זו משקפת מדדי פוריות טובים יותר השנה לעומת שנה קודמת, אולם  בוגרות:

", ותוצאות ההזרעות תנויא. חודשי האביב "היטיבו 2017נמוכים יותר לעומת שנת 

. הכניסה לקיץ, דומה בשלושת השנים האחרונות, וקיימת 40%-הראשונות היו באזור ה

מהמסתמן כעת, לא נראה שבחודשיים הבאים  ' ובכלל ההזרעות.1בהזרעה  26%-ירידה לכ

 . 20%-ירדו המדדים את ה

' לכלל ההזרעות. לעיתים 1בשלוחה זו, לאורך שנים, אין הבדלים גדולים בין תוצאות הזרעה 

'. 1קרובות, במספר משקים רב, תוצאות ההזרעה השנייה והכלליות, טובות יותר מהזרעה 

 ןההיריולקבל את  כוונהמתוך  ,ת מדיניות של הקדמת ההזרעה הראשונהפקנקודה המש

בין מדדים מקצועיים  בשלוחה זו, ניתן להבחין ב"התנגשות" בתקופה המתאימה למשק.

שאיפה למדדים ( לבין אומיםתהמלטות כמות חלב לפרה, מצב גופני, בעיות המלטה, )

  טובים יותר )ימיי ריק, תקופת ההמלטות, תחלופה(. כלכליים 

 בשלוש השנים האחרונות ,, לפי חודשי השנהבוגרותב: שיעורי ההתעברות 2 איור

 

הרצת הנתונים, לקראת סיום ובשבוע הבא אנו נכנס את הוועדה לבחירת  מבחן הפרים:

. מהיכרות ראשונית הפריםת לוח בסקירידווח רבות ללוח הפרים החדש. בנושא זה,  ,הפרים

 . שגי הטיפוח המקומייבהרבות  התגאותנוכל ל של החומר,

בזמן האחרון, אנו עדים למצגות ודיבורים על הישגי הטיפוח האמריקאי. על זה נאמר: יישר 

בחנים נכח. אולם המציאות המקומית שונה, וגם במבחן הפרים הנוכחי, נוכל להיווכח בכך. ה

, שנבחרו מעתודות ישראליות הישראלים, שמוצאם מפרים ג'נומים ישראלים )צעירים(

ים תוצאות יוצאות מהכלל. בינתיים, שום פר חו"ל המגיע לישראל, ושהופך להיות נבחן, מביא

 לא מגיע למימדים הללו. 

, נצטרך להשתפר גם ותחרות בעולם של שיווק. אנו כנראה טובים בתוצאות ופחות במצגות

 בזה.

  .חודש דצמבראמצע  –תאריך יעד ללוח הפרים החדש 

. נהא קטי, הה, אולם כמות הקשיות שנשארלו מבחן טוביש   :7914 – ווגנא לסיים את 

 בקש לסיימו בחודש הקרוב.א

 . במיוחד לתת עדיפות ל:הג'נומים הצעיריםנא לסיים את כל הפרים כמוכן, 

  G – 9249; אגמי G – 9271 ברגמן



לפגישה  16:30בשעה לנובמבר, נתכנס  13-השבוע, ביום רביעי, ה פגישה מקצועית:

 בקיבוץ אייל. מקצועית ראשונה

 על הפרק:

 אלון עינבר  -למנכ"ל היוצא  דברי סיום 

 ויןא פוריג  -"ל הנכנס למנכ דברי פתיחה  

  זרוןיואל  – ולכנס הנוכחימילות פתיחה לכנסים המקצועים 

  נציג חברת הזרעה פול  –טיפוח עדר החלב האמריקאי( תומסABS המצגת .)

 תתורגם לעברית )ההרצאה באנגלית(

 לו"ז:

 התכנסות – 16:30

 גיורא ויואל אלון, – 16:45-17:15

 של פולהרצאתו  – 17:15 - 18:30

 יעקוב( –מוטי. סושף  -ףשערב קלה )ארוחת  – 18:45

 

 הדירקטוריוןהוזמנו גם רפתנים מועדת טיפוח וחברי  ABSלהרצאתו של נציג 

 שתהיה שבת טובה ושבוע נעים,

 יואל

 

 

 

 

 


