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 לכולם שלום,

. גם הפרות פגיעה במשקים חקלאייםעיתים, ברכה למשק המים אולם לגשמי הזעף הם 

 שבהם הגשמים היו חזקים במיוחד. ,סבלו במספר מקומות

הפוריות המתוארת בסקירה, מחזירה את כולנו ארבעה חודשים אחורה,  - שיעורי התעברות

 . 2019 ספטמבר, –יוני הם למזריעים האחרון. החודשים המתוארים  הקיץ לשלהי

צועי ההזרעות הראשונות וכלל ההזרעות בשלושת השלוחות לפי מתוארים בי 1-3באיור 

 .שיעורי ההתעברות. האיורים הם של כלל הרפתות השיתופיות

ניתן לצפות שאת עיקר , לחודש ספטמבר. זוולטת הירידה החזקה בשלוחת ב  - עגלות

. ההסבר 2018-ו 2017ו הרפתות בביצועים טובים יותר לעומת השנים חודשי הקיץ, עבר

גם לפי הביצועים בחודש הבא. נמתין  ,צריכה להיות מוסברת ,ל"צניחה" של חודש אחד

ם זו מגמה אלראות נקודות האחוז בחודש אחד, הוא ללא ספק "אירוע" שרצוי  8-כונראה. 

 .המתפתחת או "אירוע חולף"

 2017-2019 בשנים התעברות חודשישיעורי  –: עגלות 1איור 

   

 

 

 מעטונמוכים  2019-ל 2018ההתעברות של חודשי הקיץ היו דומים בין ביצועי  – מבכירות

בהזרעה ראשונה, לעיתים יש קפיצות ניתן לצפות שבשנתיים האחרונות,  .2017לעומת 

של הזרעה  עלייה קטנה בשיעורי ההתעברותספטמבר, קיימת בלדוגמא, . למעלה ולמטה

  .2019-ל 2018, בין השנים אולם דמיון בכלל ההזרעות ,ראשונה

בהזרעות . יםסביר והי האחרונות, לושת השנים , בשההתעברות שיעורי , שסה"כסכםתן לני

-26בין  ,חים גדולים יותר )צפוי(מרווואילו בקיץ,  47-53%בתקופת החורף בין ראשונות, 

. בחודשי הקיץ, מרבית הרפתות אינן משתמשות בזרמות ממוינות כך ששיעורי 42%

    ההתעברות הן בעיקר לפי ביצועי הזרמות הרגילות.



 2017-2019 בשנים התעברות חודשישיעורי  – : מבכירות2יור א

 

מצטמצמים למרווחים  ה זובשלוחשיעורי ההתעברות , 2019-ל 2017בין השנים  – בוגרות

. גם כאן,  21-33%-ובקיץ לכ 39-44%בחורף הם מגיעים ל. בהזרעה ראשונה, קטנים מאוד

 בדומה לשלוחת המבכירות, אין שינויים גדולים "ומפתיעים". לעומת זאת, השונות היא גדולה

מאוד בין הרפתות השונות. שונות זו, מתוארת בביקורי ההדרכה שאנו מבצעים כל הזמן 

 בכלל הרפתות. 

 סיכום שנת ההדרכה תתואר באחת הסקירות הקרובות.

 2017-2019 בשנים התעברות חודשישיעורי  – בוגרות: 3איור 

 

. בדיווחים תוכלו לצפות את בתחילת השבוע הבא ,ביצועי המזריעים, ישלחו בצורה פרטנית

 בכלל המזריעים של שיאון. הביצועים האישיים שלכם ואת ההשוואה למיקומכם

לינואר. נתכנס בקיבוץ אייל לפגישה מקצועית  15-השבוע, ביום רביעי, ה פגישה מקצועית:

. הפגישות הללו חשובות מאוד הן ברובד החברתי והן ברובד המקצועי. הפעם 16:30בשעה 

 על הפרק שתי הרצאות:

 החברה המלווה אותנונציג  – בטיחות בעבודה .1

 זראעאפרים  –ניתוח גיל המלטה ראשונה בישראל  .2



 

מסך חדש  יתוארדברים גם גיורא ואנוכי. בחלק המקצועי שלי,  ויישאבפתיחת הכנס, 

שילווה את המזריעים בטבלט ובו מעקב הדוק יותר על ההזמנות הפרטיות הנמצאות 

  במיכלים שלכם.

 ,החדשה הגרסהעליכם להגיע עם הטבלטים להרצאה. ירון ינחה אתכם בקבלת 

 להגיע עם הטבלטים מהמכוניות.ולצורך כך יש 

עדת הטיפוח הקרובה. לצורך כך, יוגש סיכום וזה יעלה בונושא  – המלצות ואיסוף עגלים

מלא של כל ההמלצות, ביצוע ההמלצות, סימון העגלים המעניינים ואיסוף עגלים אלו 

 למתקני שיאון. 

 :הם מדיניות ועדת טיפוחמיעדיי המערכת הנקבעים 

 1,000 שנהבעתודות המלצות ל 
  ים הללוכלל העגלסריקה ג'נומית ל. דגימה לעגלים בשנה 400סימון ואיסוף של 
 עגלים לתחילת הזרעות לאחר קבלת התוצאות הג'נומיות שלהם 40-אישור ל 

 האם אנו עומדים ביעדים אלו?

 מה הנקודות שניתנות לשיפור?

את כלל התשובות לשאלות עקב אחר ביצועי המערכת כך שאנו משפרים כל הזמן את המ

אנו רואים אתכם כחלק בלתי  אלו, אסכם לקראת ועדת טיפוח וחומר זה גם יופץ לכם.

 נפרד ממערכת זו והקפדה בביצועים של הזרעות העתודות היא חלק חשוב.

השינויים הם לא דבר פשוט הן למזריעים והן למשקים, אולם אווירה  – החלפת אזורים

ועדות האזורים בצפון ובדרום עמלו רבות על התכניות  .דת למהלך, תעזורטובה ומכב

כאן המקום להודות לאנשים שמנסים  השונות ובאגף הדרומי, הן מגיעות לידיי מימוש.

להעביר מהלך חשוב זה, הן ברובד הפנימי של החברה והן ברובד החיצוני של המשקים. 

 המערכת ובכך אנו נבחנים. המהלך יביא להתייעלות של כלל 

נשלחו השבוע . 19.1.2020-שתאריך היעד הוא ה הדרומים םבאזורי תהשינוי מתבצע כע

  .המזריע מתוכנן להתחלף שלהם הדרומיים מכתבים לכלל המשקים 

טוב, תוך כדי ביצוע מקצועי ושירותי  עבודה המשךאנו מאחלים לכולם, מזריעים ומשקים, 

 הנדרשת מכולנו. עלותיהתיה

 שבת שלום ושבוע טוב,

  ואלי


