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 לכולם שלום,

אחר אחוזי ההתעברות, ברמה הארצית וברמת המזריעים, מתבצעת כל המעקב  –פוריות 

להיזהר  שלה, אולם רצויהזמן. לכל רפת ורפת יש את מגוון הכלים לבחון את מדדי הפוריות 

, רשנות מהירה על המספרים המופיעים לכל מדד ומדד. המדידה החודשיתמאוד מפ

שיתופית מספר מועט של נתונים וברפת  שרפתנים רבים משתמשים בה, אוספת ברפת

משפחתית, נתונים בודדים. המדריכים של שיאון או החקלאית, המגיעים למשקים, מודדים 

אזור, מגזר, עונה, שלוחה, נתונים אלו ברמה של תקופות ובהשוואה למישוריי ייחוס שונים )

 .נדרשים (. כשמתאספים המספרים, אפשר להתחיל ללמוד ולהפיק מהם שינוייםשנה

חודשים מופק דו"ח אשר מפרק את הפוריות לגורמים ומראה בכלים סטטיסטיים  4 -ל אחת

 על כלל הפוריות. הגורמים הנמדדים הם:  יםבודד מיםגור 11ם של את השפעת

 מס' הזרעה 

 אזור גיאוגרפי 

 ת ההזרעהשנ 

 חודש ההזרעה 

 )מקור הזרמה )מקומי או יבוא 

 מס' תחלובה 

 אופן ההמלטה 

 מנוחהימיי  –ם לאחר המלטה ועד הזרעה ראשונה ימי 

 בנות הפר 

 זרמת הפר 

 מזריע 

 םהמתייחסישנים והגורמים הרשומים למעלה, מוצגים בערכים  5איסוף הנתונים הם במשך 

אותם על שינויים או  השליךלשנים אלו. המדדים והמסקנות מבוססים מאוד, אולם קשה  5 -ל

חודשים אחרי אירוע הזרעת  4-כבפוריות, מנותח בהווה. גם ההווה מגמות שמתרחשות 

 .הפרה

בדוחות אישיים אשר  ,מקבלים בקרה על נתוני עבודתםבכל חודש, המזריעים השבוע, כ

במשך ארבעה חודשים ביחד, מגמות חודשיות לאורך השנה  ,מצביעים על התוצאות שלהם

 ם.פוריות באזור שלה תוצאותמעת לעת גם ו

אחוזי משקף את תוצאות  1איור . נדלקת הנורה האדומה לשלוחת העגלותבסקירה הפעם, 

במשך חודשי השנה. כל נקודה ונקודה, מבטאת מאות שלושת השלוחות, ההתעברות ל

 ולכן הביסוס שלה, גבוה.  ,תצפיות

הסיבות לכך,  .2019מחודש ספטמבר  נראה ששלוחת העגלות ירדה בביצועיה במיוחד,

מושפעות ממספר גורמים רב שאנו נצטרך להתכנס )כפי שביצענו בעבר(, ולנתח את 

הנתונים הללו גם במדדים נוספים. מדד אחוז ההתעברות הוא קל להשגה ולמעקב, אולם 

 מדדים של:

 ר ההריונותשיעו 

 ממשק ייחומים ומעקב אחר סיכויי ההתעברות ממחזורים נצפים 

 ומספר ההזרעה. הקדמת ההזרעה הראשונה 

 ואקלים עונתיות  



 אזור גיאוגרפי 

 צפיפות משתנה בסככות 

 הזנה ואיכות המנה המוגשת 

 חברות הזרעה 

 מדיניות ווטרינרית 

 תחלואה 

על מדדי הפוריות ואנו צריכים "לזקק" את המניע העיקרי לירידה הנצפית כל אלו, משפיעים 

ל כעת. אגב, בעבר היו ירידות כאלו, שלאחריהן גם עליות. לא תמיד הצלחנו להסביר את כ

 המניעים לירידה או לעלייה. 

 במשק השיתופי 2018-20בשנים  ,וכלל ההזרעות לפי השלוחות השונות '1: שיעור התעברות להזרעה 1איור 



סה"כ 

הזרעות

אחוז 

התעברות

לעומת 

שנה 

קודמת

סה"כ 

הזרעות

אחוז 

התעברות

לעומת 

שנה 

קודמת

35753.5-7.468949.2-0.1ערבה

3,34655.4-5.66,86748.8-4.5רצועת החוף

1,01759.8-4.91,99053.5-2.4הר

2,05453.2-6.64,35846.7-5.6נגב

2,32357.0-2.04,34849.7-0.6עמק יזרעאל והגליל

97256.6-2.21,82650.2-2.6עמק הירדן, בית שאן

7,99457.0-5.115,98650.0-3.5ארצי - משק שיתופי

סה"כ 

הזרעות

אחוז 

התעברות

לעומת 

שנה 

קודמת

סה"כ 

הזרעות

אחוז 

התעברות

לעומת 

שנה 

קודמת

23935.13.81,11428.62.8ערבה

2,56233.9-4.010,48629.4-2.8רצועת החוף

58136.5-5.42,34632.4-5.3הר

1,45032.8-2.36,06228.9-1.8נגב

1,68338.00.96,51331.5-0.6עמק יזרעאל והגליל

73637.40.02,51230.6-1.1עמק הירדן, בית שאן

5,58036.3-1.822,60130.5-2.4ארצי - משק שיתופי

סה"כ 

הזרעות

אחוז 

התעברות

לעומת 

שנה 

קודמת

סה"כ 

הזרעות

אחוז 

התעברות

לעומת 

שנה 

קודמת

66627.9-1.02,46925.6-2.3ערבה

6,52827.5-1.521,16128.3-1.3רצועת החוף

1,54629.60.45,21229.6-1.6הר

3,27724.2-3.911,62225.8-2.7נגב

4,57327.1-1.215,21628.1-1.1עמק יזרעאל והגליל

1,63930.62.84,89830.00.2עמק הירדן, בית שאן

13,70827.5-1.745,97428.0-2.0ארצי - משק שיתופי

כלל הזרעותהז' 1

כלל הזרעותהז' 1

עגלות

מבכירות

בוגרות

אזור גיאוגרפי

כלל הזרעותהז' 1

אזור גיאוגרפי

אזור גיאוגרפי

כי  אםמזהים ירידה כזו גדולה,  שלוחות המבכירות והבוגרות לאבלהבדיל משלוחת העגלות, 

  דצמבר.–בחודשים אוקטובר  ,יש הבדל שלילי בין השנים

עמיק ולבודד את הגורמים המשפיעים על שיעורי ההתעברות, נמצא במידה ונתחיל לה

. הטבלה מסכמת שישנם הבדלים בין האזורים הגיאוגרפים השונים בישראל 1בטבלה 

 בביקורת החלב.הנמצאים משקים הם מהמשקים באזורים גיאוגרפים שונים והנתונים 

נתוני "שנה קודמת" התקבלו . 20ינואר עד   19ספטמבר מתקופה הם לבטבלה תונים נה

 .חודשים יטווח םאותמ

 9.2019-1.2020ולתקופה , לפי אזורים גיאוגרפים התעברות שיעוריי: 1טבלה 



ינואר-דצמבר 2018

הפרש ממוצע 

לשנה קודמת

 %

התעברות 

הנמוך ביותר

 %

התעברות 

הגבוה ביותר

ממוצע 

הרבעון

מס' 

משקים 

לקבוצה

4.4 61.3 72.4 64.4 41

1.4 57.2 61.3 59.1 40

-0.6 53.4 56.9 55.0 41

-2.9 29.9 53.4 48.1 41

ינואר-דצמבר 2019

 מספר נקודות:ניתן לראות 

 בהזרעה ראשונה. היאבשיעור ההתעברות, בכל האזורים,  גדולהה ירידהה -עגלות  .1

 העמק והגליל: ירידה פחותה לעומת אזורים גיאוגרפים אחריםמשקי  –עגלות  .2

ללא שינויי, או עליה לא משמעותיות. במספר אזורים, ירידות  –מבכירות ובוגרות  .3

  .)ערבה(

בהזרעה  ,בעגלותנקודות האחוז,  3.5-ו 5.1של ירידה  –משק שיתופי בכל ישראל  .4

ראשונה ובכלל ההזרעות, בהתאמה. בשלוחות המבכירות והבוגרות, ירידה פחותה 

 .נקודות האחוז 2 -יותר שהסתכמה בכ

  רבעונים במשקים השיתופיים

שיעורי , ל2018ד דצמבר לעומת ינואר ע 2019דצמבר -תקופה של שנה: ינוארבניתוח ל

 נמצא ש:  הזרעות הכלליותשל ההתעברות ה

 ראה זה פלא.....

בחלוקה  ,שדווחו בתחילת הסקירה ורי ההתעברותשל שיע על אף הירידות המשמעותיות

 הבדלים גדולים מאוד בין הרפתות. קיימיםנמצא ש ,שלוחת העגלותבלרבעונים 

 –מגיעה ל  ,בכלל ההזרעות בעגלות ביותר,ביצועי הרפת עם שיעוריי ההתעברות הטובים 

הפרש של  .29.9%-ל 2019וכה ביותר שהגיעה בשנת לעומת ביצועי הרפת הנמ ,72.4%

 שיתופיים:המשקים ה 163נקודות האחוז. להלן סיכום הרבעונים של  42.5

 2018-ו 2019שנים ופי ב: שיעורי התעברות לפי רבעונים במשק השית2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 והנה לנו דוגמא חיה לתוצאות שונות המגיעות ממקורות שונים. 

מתגלגל לאורך החודשים של ביצועי משקים משתפי ממוצע  –בתחילת הסקירה  .1

 פעולה בהיבט הארצי.

, חודשים בלבד 5לתקופת של הגיאוגרפי האזור השפעת  –בהמשך הסקירה  .2

 .2020את ינואר  יםכוללה

-ו 2019 מינואר עד דצמברשיתופיים בלבד משקים ביצוע שנתי ל –בסיום הסקירה  .3

2018. 

 בכולם, איתור של ירידה בשלוחת העגלות, אולם עם שונות גבוהה מאוד בין המשקים. 



את הבעיה ויש לנתח את הבעיה לפי גורמיה.  יש הטוענים שהממוצע אינו מספר המשקף

 . גם וגם""ש:  ואני טוען

 פעותהממוצע מדליק את הנורה האדומה, ומזהה את המגמה המסתמנת. ניתוח הבעיה והש

תתואם, והמידע  שונים. פגישה בנושאאנשי מקצוע קבץ המדיון  תמחייבהגורמים השונים, 

 סם ברבים.שיסוכם, יתפר

 שני פרים שזרמתם ממוינת:נחתו בישראל.  ,שחיכינו להם זמן רבזרמות  – זרמות חו"ל

 5987 –טופשוט  .1

  5988 –סוהוט  .2

 הזרמות תחולקנה למזריעים בימיי שני ושלישי הקרובים ויגיעו למשקים להזרעה.

 שני פרים נוספים מגרמניה:

 5989 –קרונמקס  .3

 5990 –ופמודל ט .4

 עדיין לא הגיעו. 

למאי )בשבוע הבא(. מקווה  11-אותם, הם יעלו "על המטוס" מה תהמייצאלדברי החברה 

 יצטרפו למאגר הזרמה הממוינת. השבמהר

 

 במהלך תחילת השבוע, המזריעים יקבלו את דוחות הפוריות האישיים שלהם.

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל


