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 לכולם שלום,

ההתעברות במגמת שיעורי  –העגלות ממשיכה להראות סימנים חיוביים שלוחת  – פוריות

אנו עדיין רחוקים מאוד משיעוריי  .60%-עלייה, וההצלחות בהזרעה הראשונה נושקות את ה

טובה יותר משנת  2021, אולם המגמה ההתחלתית של שנת 2019ההתעברות של שנת 

2020. 

 2019-21הזרעה ראשונה וכללי, לפי חודשי השנה, בשנים ב התעברות % -עגלות : 1איור 

 

הזרעה ראשונה נמוכים יותר בשיעוריי ההתעברות  ות ובוגרות, המציאות היא אחרת.במבכיר

יעורי ההתעברות לכלל ההזרעות, כמעט ללא שינוי , אולם ש2019-ו 2020לעומת שנים 

שלוחת המבכירות , 2021בתחילת שנת . כלומר, (3-, ו2)איורים  בשנתיים האחרונות

י המנוחה במגמת והבוגרות "מוכנות פחות" לקליטת ההריונות בהזרעה ראשונה. גם ימי

 .ירידה לעומת שנים עברו. יש לזכור, שבתחילת השנה, אין אנו עומדים בפני עומס גדול

 לעומת החודשים מרץ עד יוני.יותר  ההגשת העגלות/פרות למזריע היא לאין שיעור נמוכ

פרים הנבחנים )עיקר ההזרעות ין ה, לוח הפרים מתחלף, אולם התחלופה בתחילת השנהב

לשיעורי התעברות נמוכים היא נמוכה ולכן לא נראה שהשפעת הציר הזכרי מתבצע בהם(, 

את נתוני ההזרעות )עד כתיבת מערכת המרכזית וכל לקבל מהא. כשהיא גבוההיותר, 

הסקירה, אני עדיין מנוע מלסכם נתונים ארציים, בשל התקפת הסייבר שהייתה בשבוע 

ואפרסם את  ,לפי פר ,ההזרעותסתדר(, אוכל לסכם את כמות ישחלף. בשבוע הבא, הכל 

 ילית לפוריות."השפעת השימוש" בפרים שזרמתם חיובית או של

 2019-21הזרעה ראשונה וכללי, לפי חודשי השנה, בשנים ב התעברות %- מבכירות: 2איור 



 2019-21הזרעה ראשונה וכללי, לפי חודשי השנה, בשנים ב התעברות % - תבוגרו: 3איור 

 

 

בחודשים  היומית, מגמת הייצורבמעקב ייצור החלב היומי )מתפרסם באתר המ"ב(, נצפה ש

-, במיוחד בחודשים פברואר, פחותה לעומת חודשים דומים בשנה הקודמת2021 מאי-ינואר

 (.4 אפריל )איור

גם פגיעה במערכת הפוריות של הפרה,  , במרבית המקרים,פגיעה במדדי הייצור מסמנת

 . הובמיוחד במערכת ההורמונאלית של

, מעבר לגורמים הרגילים הפוגעים ברמת הייצור ובפוריות ,אנחנו עדים לתהליכים מתמשכים

בכתובים או  יווחיםדים , הכוללבקרה מקצועיתהנמצאים בשעליהם אנו עוקבים כל הזמן ו

  הפרים והמזריעים.ייצור הזרע, : בכינוסים

בשעה טובה, הסקר שהוכן, יוצא לדרכו ברפתות. כולי תקווה שנהיה "חכמים יותר" בסיכום 

. ישנם המון גורמים המשפיעים על הפוריות, וננסה ללמוד היכן גורמים אלו באו הסקרניתוח 

  לידיי ביטוי חיובי במשקים להם מדדי פוריות גבוהים לעומת משקים שמדדים אלו נמוכים.

 יבות )מאתר המ"ב(חל 3 – 2020לעומת  2021מתחילת שנת יצור חלב יומי  :4 איור

 



 בצורה פרטנית לכל מזריע. בשבוע הבא ויישלחמדדי הפוריות למזריעים 

 

  –אירועים והודעות 

. הלוויה מתקיימת ביום שישי חיים פקר טרנפ 6.5.21-אתמול, יום חמישי ה - חיים פקר ז"ל

 ותשלח(. רתימס)כתובת מדויקת  צבראשל"והמשפחה יושבת שבעה בביתו אשר 

ת, פלמחים במותו, והיה מזריע שנים רבות באזורי באר טוביה, ישובי גדרו 89חיים היה בן 

חיים היה חביב על הרפתנים  .שנים 3-אחיסמך לאחר שהזריע שם כ ממושבויצא לגמלאות 

פרשנות על תלושי השכר וזכויות העובד. בוליווה אותנו תמיד בהסברים כלכליים, במיוחד 

המשיך לבקר אותנו ביחד עם חברו דן קלי ז"ל, כשבעת  ,חר יציאתו לגמלאותשנים רבות לא

חגים השונים. חיים היה בפרוש בהשי  מתן, בכנציגת שיאון ,האחרונה נפגשה איתו רונית

 מדור המייסדים של שירותי ההזרעה בישראל.עם" ו"מזריע של פ

 יהיה זכרו ברוך

פגישה זמן רב לתאריך שיאפשר חיכינו  – אירוע חברתי של שיאון ופרידה מגמלאים

משותפת. עכשיו, שכולנו מחוסנים, ונהלי הקורונה המחמירים, נמצאים מאחורינו )בתקווה 

ם שיצאו שלא יחזרו(, אנו מתכננים כפגישה ראשונה, פרידה מכובדת ממספר רב של עובדי

 לגמלאות. 

כשפננו לעתיד לאירועים נוספים. הלכידות  ,האירוע יהיה אירוע חברתי משותף ראשון

החברתית בשיאון חשובה, ואירועים שכאלו חשובים לכולנו. כלל הגמלאים קיבלו הודעות 

. אנו מחכים לכולם לפגישה מרגשת ומשמחת לסקירה פתכפי שמצור ה,כתוב הבטלפון והודע

במסעדת אהרונה שבביתן אהרון. השתתפות  18:00למאי בשעה  25-לישי הביום ש

 .זוגהמגיעים עם בנות  שמהם ניפרד במפגש, העובדים היא ללא בני/ות זוג ואילו הגימלאים

נחלק באתרים שי לחג השבועות. כיוון שהשי מורכב מגבינות, נבקשכם השבוע  – שי לחג

 -המדף של הגבינות בתנאי החום אורך חייביום שני בצפון ובשלישי בדרום. להגיע ולקחתו 

 קצר.....

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל

 


