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 לכולם שלום,

הפרים  מבחןראינו את השבוע הייתה הישיבה הראשונה בנושא הלוח ובה  לוח הפרים:

מבחן פרים זה הינו האחרון לפני שינוי  פרים חדשים וטובים יכנסו ללוח החדש2החדש2 

ם ללוח הפרים שיצא 2 שנת הבסיס, נכון לעכשיו, וגאחת לחמש שנים ההבסיס, כפי שקור

שור עכיוון שאנו בסיומו של  5.52.שנת הבסיס הבאה, תהייה 2 550.א שנת יבקרוב, ה

ודומה למבחן נובמבר  , החמ"מ של הפרים והפרות, גבוה550.מביצועי פרות שנולדו בשנת 

.5.8 2 

, 6776 -בולע ,6767 –סטרט : הם לא יהיו בלוח הפרים הבאשהבאים הנבחנים הפרים 

 מבטיחיםה2 כל תשעת הפרים הצעירים 6677 -מסריט ו 6767 –קוורץ  ,6767 –ה אירופ

שלהם מבחן ג'נומיק ראשון מבטיחים אחרים יוחלפו בעשרה פרים  5.8.של לוח נובמבר 

א לחלק סקירה הנלווית ללוח שיצא2 אבקש לפגישה המקצועית ובעל כך, יוסבר ב2 בישראל

סיים את כל הזרמה של וליותר מפרים אלו, למעט הצורך לשלושת השבועות הקרובים, 

 הללו במיכלי המזריע2 הפרים

פר צעיר מבטיח שבזרמתו הזריעו בלוח האחרון2 במבחן החדש, מתפרסמים  :6797 –דוני 

אמנם במדגם נמוך מאוד של , 6797דוני  . זרמת הפריםפוריות דו"ח ג'ורג' ובהם גם מדדי 

מוכים מאוד2 הגם שיש עוד מספר שבועות לפרסום הלוח אולם באחוזי התעברות נ הזרעו,

 בשל פוריותו הנמוכה2  ,, רצוי להפסיק להזריע איתולא יהיה דוניבו ושהחדש, 

 קצת מפוריות דו"ח ג'ורג' בעגלות:

 של חמש השנים האחרונותסיכום  –: השפעת מספר ההזרעה על אחוזי ההתעברות .טבלה 

 מובהקות סטייה "מתוקנת" מהממוצע התעברות % מס' הזרעות עהמס' הזר

 מובהק 420 .152 .5,00.. 7

2 2.,520 0.20 .22  

6 8.,.4. 8020 .2.-  

 מובהק -.22 .852 114,.. 4

 

 שנים האחרונותשל חמש הסיכום  –: השפעת מקור הזרמה על אחוזי ההתעברות .טבלה 

 מובהקות סטייה "מתוקנת" מהממוצע התעברות % מס' הזרעות מקור 

  52.4 0020 054,.. חו"ל

  -52.4 .002 .2.,10. שיאון

 



שתי ההזרעות תמיד מצביע על ירידה חדה בשיעור ההתעברות בין לעגלות דו"ח ג'ורג' 

 מאוד המובהקות החיוביתד הזרעה רביעית2 , במיוח(.)טבלה  ספותהראשונות לשתיים הנו

 להזרעה ראשונה עומדת מול המובהקות השלילית מאוד של הזרעה רביעית2

, זניח לחלוטין2 מה עוד שבדו"ח אין שום אפשרות (.)טבלה  ההפרש בין מקור הזרמה

מקרים רבים, חו"ל עולה כסף )כל קשית וקשית( ומכאן ב לניתוח לטיפול המועדף2222זרמת

דיקת העגלה טרם ההזרעה ומודעות הרפתן והמזריע לערך הזרמה אותה הוא מזריע2 ב

דומים לממוצע2 זרמת חו"ל כוללת בתוכה את זרמת  ,רות הזרמהלמרות כל זאת, שני מקו

כל המזריעים 2 כמו כן, הדיווח הוא מגזעי הבשרו הולשטייןגזעי חלב השונים מהההולשטיין, 

 המדווחים לספר העדר, מכל חברה שהיא2

 שנים האחרונותשל חמש הסיכום  –אחוזי ההתעברות : השפעת האזור על .טבלה 

מס'  אזור גיאוגרפי

 הזרעות

% 

 התעברות

סטייה "מתוקנת" 

 מהממוצע

 מובהקות

  20. .002 .1.,0. ההר

  -528 0020 0,101. עמק הירדן

  528 .012 41,015 עמק יזרעאל

  28. 0125 05,0.4 הנגב

  -.2. .0.2 012,.. ערבה

  -5208 0828 1,148.. רצועת החוף

  -5251 .012 .0.,14 שאר הארץ

 

2 למרות הבדלים קטנים בין אזורי (.)טבלה  אזורי הארץ דומים בביצועי הפוריות של העגלות

ההר והנגב, לעומת הערבה, ההבדלים לא מובהקים2 שאר האזורים דומים מאוד וכולם נעים 

 סביב הממוצע2

ם ומעקב אחר כמות אפריל הסתייחודש  הזרעות ראשונות: – כמות הזרעות ופסילות

כמות , 5.0. במרץאין הבדל בין השנים2  האחרון מראה שבחודש הזרעות והפסילותה

2 מגמה זו לא המשיכה באפריל, ומספר המשמעותית יותר גבוההייתה , ראשונותההזרעות ה

סיכום ארבעת החודשים ב 5.82.העגלות שהוזרעו בהזרעה ראשונה היה דומה לאפריל 

 הבדל בין השנים2אין  –הראשונים 



 , לפי חודשים5.0.-ו 5.8.ונות בין השנים הזרעות ראש: .איור 

 

שנפתח בחודשיים  השלילי  דומים מאוד2 הפערהיו ומעלה, החודשים האחרונים  .רעות בהז

 055,.-מד בעינו, כו, לא נסגר בחודשיים האחרונים והוא ע5.0.של שנת הראשונים 

 2פחות ופסילות הזרעות

 , לפי חודשים5.0.-ו 5.8.בין השנים  מעלהו . -ו .הזרעות  :.איור 

למאי2 נא רשמו תאריך זה והגיעו2  0.-ניפגש ביום רביעי, ההחודש  – קצועיותפגישות מ

2 הפגישה ושאי התחרותנהפגישה תתמקד בנושא לוח הפרים החדש והמשך הדיון על 

 תתקיים במקום הרגיל, בקיבוץ אייל2 במידה ויהיו שינויים, אעדכן2

 שבוע טוב לכולם,

 יואל


