
10.9.2021 

 שלום לכולם,

מול  בהזרעה ראשונה, ירידה במדדי הפוריות ביוני, ובצורה חדה יותר: נתחיל בעובדות

וגרות, עיקר בשלוחות העגלות והמבכירות, בעוד שבבחודשים זהים אשתקד. הירידה היא ב

 דומים ליוני אשתקד. הם מדדים ה

 ובכלל ההזרעות. 1מתאר את שלושת השלוחות בהזרעה 1יור א

ובכל ההזרעות לפי שלוחות, חודשים, בין השנים  1: שיעורי התעברות בהזרעה 1איור 

2019-21 



 השאלה הרגילה: מה הסיבה/ות

 ן לתארם:ניתשאירועים המשפיעים על הפוריות ולהלן מספר 

 אקלים .1

המקסימום ביום וגם  ותטמפרטורמרבית מהימים,  – קיצוניות בחודש מאי טמפרטורות

הקוו הכחול הוא הקוו המשפיע יותר משום שהוא מסמל את . מהממוצעבלילה היו גבוהות 

את מנסה להפיג הטמפרטורה בזמנים "הקרירים" של היממה, בהם במשך הלילה, הפרה 

. לעומת האירוע החריג הוא משך הזמן שטמפרטורות גבוהות אלו התרחשו החוצה.החום 

מתון . אף אפשר לומר, שיוני האחרון היה טמפרטורות "סבירות יותר" -יוני  זאת,

 בטמפרטורות הקיצוניות לעומת יוני שבשלוש השנים האחרונות.

 מקסימום/מינימום )יום/לילה(קות לפי , מחול2021ויוני  שנרשמו במאי  יומיות 'טמפ :2איור 

 )תחנת ירושלים( לממוצעבהשוואה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 - מאי

 2021 -יוני 

)נלקח 

מאתר 

שירות 

 מטארולוגי(



של היום, או אירועי ? הטמפרטורה על ההזרעה יותר השאלה הנשאלת תמיד, מה משפיע

 :מחקרים רביםב התפרסמההטמפרטורה המצטברים של התקופה האחרונה? התשובה לכך 

משפיעה יותר מטמפרטורה יומית של יום ההזרעה. גם הביציות וגם תאי הזרע תקופה ה

רגולציה של "שמירת חום הגוף" לטמפרטורה אחידה. אולם בתקופות של נמצאים ב

טמפרטורות חום קיצוניות, ולאורך זמן, הרגולציה הזו "נסדקת". ההשפעה תמיד תגיע 

 בעיכוב מסוים , אולם אנו נרגיש אותה.

להלן איור שמתפרסם באתר "יצרני החלב" ובו מעקב יומי על ייצור החלב בהשוואה לתקופה 

. 2021ה של שנה קודמת. רואים בברור ירידה משמעותית של ייצור החלב בחודש יוני מקביל

 ייצור החלב מגיע בהתאמה גבוהה למדדי הפוריות. 

 (2021ספטמבר, -חצי שנה )מרץייצור חלב יומי לאורך  :3איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרפתנים, מזריעים וגם מבצע שומר החומות כלל רק אזורים דרומיים והקרובים לעוטף עזה. 

 יבט הארצי. הפרות היו בתנאי סביבה לא טובים אולם אין לכך השפעה בה

 שימוש בפרים .2

. אין אנו יכולים לתת את אחוז צותינו לכולםלאנו עוקבים אחר השימוש בפרים ונותנים את המ

ההתעברות של הפר הצעיר, טרם השימוש בו. מכאן שבפרסום לוח הפרים, כלל טבלת הפרים 

הם בגדר נעלם ביכולת הפר לעבר. לאחר כשלושה חודשים )לקראת הסיום  נומים'ג –הצעירים 

אנו יכולים להתחיל לעקוב אחר פעילות החודש הראשון של ההזרעות לפרים של לוח הפרים( 

אלו. אנו עוקבים כבר אחר חודשיים, אולם הנתונים הם של ההזרעות של חזרו, ואין מדד זה 

 .)לוח אחרון( הפבג'ממדויק דיו, למעט תוצאת קיצון כפי שהיה עם 

, ניתחתי את 1גדולה, במיוחד בהזרעה , הירידה בעגלות הייתה 1כיוון, כפי שנצפה באיור 

 בשלוחה זו. ואת השפעתם על מדדי הפוריות 1-3השימוש בפרים בהזרעות 

, לעומת הפרש קטן יותר בהזרעות 1שההפרש בין השנים הוא רב יותר בהזרעה  מעניין לזהות 

או בכלל ההזרעות. אירוע זה חוזר על עצמו גם בשלוחות האחרות, כשבשלוחת המבכירות,  1-3

 אירוע זה בולט.

 ירידה חדה בחלב
)מחצית שנייה של 

 (2021 –יוני 

מבצע שומר 
 חומות

10/5-21/5 



 , ממוינים לפי כמות הזרעות לפר1-3הזרעות שיעורי התעברות לפרים ב –עגלות  :1טבלה 

חמ"מ לוח 

אפריל-21
מס' הזרעות

% מכלל 

הזרעות 1-3

 %

התעב'

סטייה 

מהממוצע

G 93926931,74611.5%38.9-10.6שבוז

91477911,74011.5%47.9-1.6איזג

91284131,53510.1%52.42.9דאדון

90324601,52510.1%58.89.3ברנסלי

91535931,3268.8%50.00.5סוטאג'

90235289276.1%49.1-0.4בוסלדו

G 93915259196.1%38.0-11.5רעות

G 93936338595.7%55.66.1שבב

G 93585678315.5%57.68.1אפצ'י

G 93806998145.4%53.23.7בוננזה

91273935913.9%56.36.8דאוסן

G 93895355453.6%60.711.2קבב

59537372972.0%48.5-1.0קוקיקאטר

5699442720.5%69.419.9קבריולט

15,13749.5

8,09855.2

5,62943.7

הפר

ממוצע 

משוקלל

סך הכל

סך הכל פרים חיוביים

 סך הכל פרים שליליים

תוספת של שתי דוגמאות לפרי חו"ל שהיו , בהפרים הזרעות 3%-הטבלה מסתיימת בקוו ה

 בשימוש נמוך באותה התקופה. 

ק אינה תלויה ר ,ניתן לזהות, כפי שנכתב פעמים רבות, שהירידה הארצית בשיעוריי ההתעברות

בפרים. כראייה, גם כאן, כמות ההזרעות לפרים "החיוביים" גבוהה מכמות ההזרעות לפרים 

ה"שליליים". השונות בין המשקים נעוצה גם בהחלטות הרפתן בשימוש קיצוני במספר פרים, 

הפרים החיוביים "נקודות האחוז בין  11.5שלימים יכולים להיות חיוביים או שליליים. הבדל של 

ולמרות הנטייה החיובית לשימוש בפרים חיוביים, מדדי  .ומשמעותי הוא גבוה לשליליים"

 הפוריות הארציים ירדו.

 אזורים גיאוגרפים .3

זמן קצר, אולם בשל כמות  טאים פרקבמ יוני,-מאי הערכים המתבטאים בחודשיים בלבד,

הם  2בטבלה הערכים  ין האזורים השונים.שלוחות השונות בהבדלים בהנתונים, אפשר לזהות 

 רק למגזר השיתופי

 שונה מאוד בערכים שלה ולכן הוספה כשורה נוספת לעומת כל הערכים שנותחו  – ערבה

 האחריםגיאוגרפים האזורים ה 6-סטטיסטית ב

  שלוחות נקודות האחוז ב 2-של ככללית ירידה  –כלליותשיעורי התעברות להזרעות

  הבדל.ללא  –ת הבוגרות העגלות והמבכירות. בשלוח

  3-של כהפרש  .בעמק יזרעאלערבה וב, לעומת עלייה אזורים חלה ירידה 5-ב -עגלות 

 .)נגב( לנמוכה ביותר, (שאר הארץ) תוצאה הגבוהה ביותרב אזורהנקודות האחוז בין 



מספר

הזרעות

אחוז

התעברות

21 - 

אחוז

התעברות

20 - 

חודשי

מנוחה

חודשי

ריק

מספר

הזרעות

אחוז

התעברות

21 - 

אחוז

התעברות

20 - 

ימיי

מנוחה

ימיי

ריק

מספר

הזרעות

אחוז

התעברות

21 - 

אחוז

התעברות

20 - 

ימיי

מנוחה

ימיי

ריק

1,44448.751.714.214.91,41336.435.2931222,16130.127.286128ההר

2,70547.449.614.915.62,24033.936.31001264,25731.729.592130נגב

2,19149.548.214.415.12,10935.037.0931223,83230.730.583121עמק יזרעאל

1,33949.152.814.515.21,47335.034.6911202,30830.226.479120עמק הירדן

3,35550.353.514.715.33,18737.940.2971195,18532.431.788123רצועת החוף

2,26250.552.014.615.32,07633.636.9911183,80131.031.286128שאר הארץ

13,29649.251.314.615.212,49835.337.29412121,54431.029.986125סה"כ 

3,35550.514.915.63,18737.91001265,18532.492130מקסימום

1,33947.414.214.91,41333.6911182,16130.179120מינימום

7621.10.20.26431.6431,1640.944סטיית תקן

65545.844.814.915.654028.531.110113095124.728.598133ערבה

אזור 

גיאוגרפי

בוגרות מבכירות עגלות

  4-של כהפרש . עמק הירדןובבהר,  , לעומת עלייהאזורים חלה ירידה 5-ב -מבכירות 

שאר ) לנמוכה ביותר, (רצועת החוף) תוצאה הגבוהה ביותרב אזורהנקודות האחוז בין 

 .(הארץ

  ייצבות או עלייה רק בערבה חלה ירידה. לעומת זאת שאר האזורים, חלה הת –בוגרות

 בשנתיים האחרונות.

 אולם גם בממוצעים הכלליים, אין זהות בין  .שונות גדולה בין המשקים  - בתוך האזורים

 האזורים לגבי מגמות הירידה, התייצבות ועלייה.

 

 בשנתיים האחרונות ,יוני-בחודשים מאיבאזורים גיאוגרפים שונים, פוריות המדדי  :2טבלה  

 לסיכום,

ירות. יציבות בשלוחת חד ערכי לירידה המתבטאת בשלוחות העגלות והמבכ אין הסבר

בסקירה ניתנו גורמים של אקלים, שימוש בפרים ואזורים גיאוגרפים שונים, אולם הבוגרות. 

 אין הם נותנים את כל ההסברים לירידה. 

 נתון. כלל ההזרעות או 1-3ההזרעות הראשונות "סובלות" יותר בירידה, לעומת הזרעות 

 גורם ממשקי. המצביע יותר ל

כיוון שהירידה הייתה בעיקר בשלוחות העגלות והמבכירות, ניתן אולי לייחס לשימוש של 

מספרם מכלל יוני, -חודשים מאיבאולם משפיע. גורם כהזרמה הממוינת בשלוחות אלו, 

 .א הירידהאין הם יכולים להסביר את מלוו, נמוך יחסיתההזרעות הוא 

 

 בין כסה לעשור, עשרת ימיי תשובה, ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, 

 חתימה טובה,

 יואל

 


