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 לכולם שלום,

מדדים רבים מרכיבים את תמונת הפוריות הנמדדת בכל  - האחרון מדדי פוריות בחורף

אפשר ללמוד ולנתח את הנתונים להבדיל ממדינות אחרות בעולם, משק ומשק. בישראל, 

בשל שקיפותם במערכת. מדדי המשקים הנאספים לתמונה כוללת, נותנים עוצמה לניתוח 

ת במשק זה או אחר. יש כאלה הטוענים שניתוח מקצועי ונכון יותר מול מספר הזרעות מועטו

עונים וללמוד מהקצוות. טענה זו צודקת, אולם רבהממוצעים הוא לא מספק ויש לפלח זאת ל

מרוב "  -משפט עתיק הימים האומר ש את המזכירה לי  ,לעיתים ריבויי נתונים בסקירה אחת

אזורים שונים בארץ. שבעה שהפעם אתרכז בממוצעים של  ,מכאן ."העצים לא יראה היער

מהחורף בסקירה אחרת, אתמקד יותר בקצוות ומישורי ייחוס של זמן. נתוני המדדים נלקחו 

, המוצגים באזורים השוניםממשקים שיתופיים  - 8.91עד אפריל  8.92נובמבר  –האחרון 

 באיורים, מהצפון לדרום.

 אחוזי ההתעברות של הזרעה ראשונה וכלל ההזרעות: 

 בכלל  12.6%-ל 12.8%התעברות בהזרעה ראשונה, דומה ונע בין  אחוז  - עגלות

רמת הנגב( שאחוז ההתעברות בהזרעה  –האזורים למעט משקי חבל מעון )יח"מ 

אולם, בעוד שבששת האזורים האחרים הירידה בין אחוז . 2%..1זו הוא 

נקודות האחוז )מפעלי  2.9ההתעברות בהזרעה ראשונה לכלל ההזרעות נעה בין 

נקודות האחוז )העמקים והגולן(, הרי באזור חבל מעון הירידה  1.1 -ק( להעמ

. ככלל, ההפרש בעגלות בין )כי התחילו נמוך( נקודות האחוז 6..הייתה רק של 

אחוז ההתעברות בהזרעה ראשונה לכלל ההזרעות הוא במרבית המקרים, גבוה 

 מבכירות ובוגרות.  –יותר לעומת השלוחות האחרות 

  ל 1%..6חמישה אזורים תוצאות דומות, בין בהזרעה ראשונה, ל –מבכירות- 

 -ו 62.2%לעומת אחוז התעברות נמוך יותר בחבל מעון והערבה,  2%..2

, בהתאמה. ההפרש בין אחוז ההתעברות בהזרעה ראשונה לכללי עומד %..68

, במרבית האזורים, למעט שניים קיצונים: משקי הדרום: הפרש גדול של  2%-על כ

הפרש  , ומשקי הערבה: 1%..

 .9% –קטן מאוד 

: אחוזי התעברות של הזרעות 9איור 

-92בחודשים נובמבר ראשונות וכלליות 

 , לפי אזורים91אפריל 



  בשלוחה זו ההפרשים בין אחוזי ההתעברות של הזרעה ראשונה וכללי  –בוגרות

למשקי העמקים והגולן יש את  לעיתים אף הפוכים.. מזערייםדומים מאוד והם 

. השאר דומים %...6 –אחוזי ההתעברות הטובים ביותר בהזרעה ראשונה 

 . %..1.ערבה: משקי ה –לתוצאה זו כשסוגרים את הרשימה 

לא בהיבט  ברובהמהיכן נובעת השונות בתוצאות? כבר נכתב רבות שהתשובה לכך היא 

מתבטאת רק וזאת משום שהשפעת הרכיב הגנטי, בתכונה זו, היא מועטה מאוד ו ,הגנטי

בטווח זמן ארוך של טיפוח שונה, בין משק/אזור האחד למשנהו. כיוון שעיקר המשקים 

שמקורם בלוחות הפרים, ומידת השימוש של פר זה או אחר היא מוזרעים מאותם פרי מיכל 

בהמלצת שיאון בתכנת השידוך מכלל המשקים משתמשים  %.2-כ - דומה בין האזורים

 רכיב הגנטי. אין לחפש את ההבדלים בתקופת זמן מוגדרת, ב  -שלהם

 :. להלן עיקר הנקודות )לא לפי סדר החשיבות(המשפיע הגדול  - הרכיב הממשקי 

 : גורמי הסביבה המשפיעים על מדדי הפוריות השונים8איור 

   

 שניתן לקבל ממערכת ספר העדר.הפעם ארחיב במספר גורמים מדידים 



 על ידיי הרפתנים. נקבעת  – מדיניות ימי המנוחה 

דחו את תחילת בין האזורים השונים. כולם  אין כמעט הבדליםששר להבחין אפ ,בעגלות

חלב קיץ  Xפוריות  חודשים מתוך מגמה נכונה של מדיניות 92-91 ההזרעות של העגלות ל

חודשים של עגלות בלראשונות ת והנהוגה במשק הישראלי כבר מספר שנים. תחילת הזרע

 .תחילת השנה ובכך "נדחות" עגלות של חודשי סוף השנה הקודמת

מבחינים בהבדלים בין האזורים. אזור הגליל המערבי  במבכירות ובבוגרותלעומת העגלות, 

ימים במבכירות ובבוגרות, בהתאמה מול  96-ו 98 -מדיניות של ימי מנוחה הנמוכים בנוקט ב

מעניין, נראה שככל שמדרימים בארצנו הקטנה, מספר ימיי המנוחה במבכירות  רבה.העזור א

הערבה וישובי חבל מעון הם עם מספר ימיי המנוחה  יבמגמת עלייה. אזוריובבוגרות, 

 והגולן, גליל מערבי ומשקי גרנות.עמקים  – אזוריםההגבוהים ביותר לעומת 

 91אפריל  – 92: מדיניות חודשי/ימי המנוחה באזורים השונים בחודשים נובמבר .איור 

 

ם מספר ימיי מנוחה גבוהים משפיעים גם על ימיי ריק גבוהים. תלוי במספר ימיי הסרק אה

 .ובאחוזי ההתעברות

 : ימי6איור 

י סרק וימ

באזורים ריק 

השונים 

בחדשים 

-92נובמבר 

 91אפריל 

 

 



, לא מזהים שינויי ניכר בין האזורים ומכאן שחודשיי הריק בעגלות - ריקסרק וימיי  

מספר . בעוד שהמבכירותאפשר לזהות בשלוחת  יותר,הבדלים בולטים  לעומת זאת,דומים. 

 1. -)מפעלי העמק( ל ..נעו בין  ביניהםצונים הקי -מרבית האזורים ימיי הסרק היו דומים ב

, ניתן לראות שהדחייה של (9אף הם )איור  דומיםאחוזי ההתעברות ו, )משקי חבל מעון(

ימיי ריק. כלומר,  96-ההזרעות הראשונות באזורים "הדרומיים" הוסיפה בסופו של דבר עוד כ

לא גרמה לאחוזי התעברות טובים יותר ויש להניח שהיא נגרמה במרבית המקרים,  ,הדחייה

, כחלק ממדיניות הכוללת של הרפת לממשק טוב יותר כירותבשל שיקולי דחיית הזרעת המב

ת וקיצוניות האחת גרסאות שונו - ריק האינני עוסק הפעם במחיר יום  ץ.חלב קי  Xשל פוריות 

להבנתי, המחיר צריך להיות שונה במשך חודשי/תקופות . קיימות כבר מספר שנים לשנייה

אולם האם ן זה רבות. משפיע על נתוהחלב קיץ  Xהשנה וזאת בשל הנתון של פוריות 

עוסקים בפתרונות לפוריות הקיץ וכולם נתונים תחת מדיניות חלב נו, שכולם יבישראל של ימ

של ומערכות ההדרכה  ,חושבני שלא ק?ילהיות הבדלים כאלה גדולים של ימי ר כיםהקיץ צרי

 ם נתון זה.אצריכות לשאול ולהתמודד כולנו 

)למעט  וימיי סרק דומים התעברות וזי אחימיי מנוחה שונים עם  –התמונה דומה  בבוגרות

הינו האזור היחיד שבו קיימים  משקי הדרום. ימיי ריק 98–, מובילים להבדלים של כ הערבה(

שאר לעומת אחרים  סרק-ימיי מנוחה תוצאותנתוני המשק המשפחתי ומכאן לעיתים 

 האזורים.

יום בנושא ההורמונלי במשק כרבות נשאלות שאלות  – ניות מחזורים מושריםמדי 

מושרים בעולם היא ארה"ב. באירופה, השימוש המדינה המובילה במחזורים ההחלב. 

ישראל דומה יותר נה. למקרים של בעיות הנובעות מחוסר תאבעיקר בהורמונים הוא מועט ו

ם ההורמונלים בין למדיניות האירופאית. אולם גם כאן אנו עדים לשימוש שונה בנושאי

  המשקים/אזורים.

 91אפריל -ל 92השונים בין נובמבר מחזורים מושרים באזורים : 2איור 

 

במשקי  בעגלותורמונים גבוה יותר. וש בהשימהמה, מעניין, גם בתחום זה, ככל שנדרי

. 1%-העמקים והגולן, גליל מערבי, מפעלי העמק וגרנות עומדים על אחוז דומה של כ



במבכירות (, גבוהים. %...9( והערבה )99.1%(, יח"מ )6%..9) לעומתם משקי הדרום

בבוגרות )נטייה  96% -במבכירות וכ 99% -מה. בסביבות ה, השימוש הוא דווהבוגרות

בפתרונות הפוריות?  האם השימוש הגובר במחזורים מושרים עזרלעלייה בשימוש בערבה(. 

העזרה  – )הערבה( אזור שבו יש את מדדי הפוריות הנמוכיםהמחשבה שללא נראה. 

במציאות....לא. אין מדובר על חודשי הקיץ החמים אלא על  ההורמונלית תעזור. התשובה

  ריות.לפויותר חודשי החורף שבהם בערבה תנאים טובים 

ימת כדי הוא נכון וחשוב. השימוש להקבצה בתקופה מסו לחוסר תאנהההורמונלי השימוש 

ת הוא נכון, אולם השימוש הגורף במבכירות ר ההזרעוכנס למחזוילגרום ליותר עגלות לה

תת "ובוגרות למטרה זו הוא לא נכון ויש להשתמש בהורמונים באבחנות מדויקות יותר של 

  הדורשות את הטיפול ובכך משפרות את מדדי הפוריות של כלל הקבוצה. קבוצות"

יטור לזיהוי הפרה שנמצאת בייחום, הוא גורף וטוב שימוש נכון וטוב יותר של מכשירי הנ

 .בתנאי ישראל. יש ללמוד ולשפר אותם ברמת המשק ובכך להמעיט את השימוש ההורמונלי

ממשק הייחומים הוא חשוב ומכריע בניטור הפרה הנמצאת בייחום וככל שנוכל להשתפר 

 בתחום זה על חשבון הממשק ההורמונלי, כן ייטב.

פסילות הינה פעולה מקצועית אשר גורמת להצלת  המזריע: פעילות -  פסילות 

הריונות רבים. אין להזריע פרה לא דורשת. אולם המונח "פרה לא בדרישה" הוא מונח הנתון 

 ומזריעים. לכל אחד יש את הכלים שלו להבחנה.  םרופאי-לפרשנות בין הרפתנים

 91אפריל -92אחוזי הפסילה בשלוחות השונות בין האזורים בחודשים נובמבר : 1איור 

 

)עמקים והגולן, גליל מערבי,  99%-פסילות בסביבות ההאחוזי  ,אזורים השושלל –עגלות 

 . 91%-שאר, בסביבות המפעלי העמק(, לעומת כל ה

 1%-עם כ כהכאשר הערבה נמו 98%-האזורים דומים ומגיעים לככל  – מבכירות

נמוכים  כאשר הערבה, פעם נוספת עם אחוזים 2%-האזורים דומים ומגיעים לככל  – בוגרות

 2% -יותר המגיעים לכ



לא נראית  הטוענת שאחוז פסילה גבוה יגרום לאחוזי התעברות גבוהים יותררה יובכן, האמ

בעגלות, אף נראה הפוך. לשלוחה זו תמיד אחוזי פסילה גבוהים יותר . 9לעומת איור  1באיור 

לעומת שלוחות המבכירות והבוגרות. הייחום קצר יותר וסימניו פחות בולטים ומכאן אחוזי 

לכולם. נתון המצביע דומים אחוזים  –בכירות והבוגרות הפסילה הרבים יותר. בשלוחות המ

אמה בין אחוזי הפסילה ואחוזי ההתעברות לא על מדיניות דומה לכולם. גם כאן, ההת

 .שהשימוש בפסילות הם לא למטרת העלאת אחוזי ההתעברות ותהמרא ות, תוצאיםגבוה

  גם היא, ש, אולם לא בסקירה אחתאפשר היה להמשיך עוד ועוד בנושאים מעניינים אלו

 הייתה ארוכה מהאחרות.

שה"מ,  רמים המקצועיים בענף:ודיון משותף של כל הגות ללענושאים חשובים אלו צריכים ל

. ישיבות בסגנון זה היו ושיאון , נציגיי רפתניםאקדמיה, מרכזי מזוןגורמי חקלאית, המ"ב, 

 בעבר ועלינו להתכנס ולדון בצורה משותפת בנושאים חשובים אלו.

 שבוע טוב,

 יואל


