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 לכולם שלום,

מראה  , במשקים השיתופיים,1.40 שנת סיכום המחצית הראשונה של – פוריות, משקים

  י ההתעברות בחודשי המעבר של האביב, ובמיוחד בחודש יוני1ירידה באחוז

אולם המגמה  ,טובים לעומת השנה הקודמתהיו התעברות האחוזי בחודשי החורף, , בעגלות

אחוזי בחודש זה, שהגיע כזכור, לאחר עומסי חום גבוהים מאוד ביוני, , בחודש יולי התהפכה

 שלא כל הדיווחיםיש לציין 1 1.42 יולי נמוכים במקצת לעומתירדו והיו ההתעברות 

את הנתונים אפרסם  פוריות,שתעסוק בנושאי ובסקירה הבאה  ,לחודש יולי מהמשקים נותחו

 המעודכנים1

 ומעלה לפי שלוחות, שנה  וחודשי השנה 1ובהזרעה  4ה : אחוזי התעברות בהזרע4איור 



אחוזי  , התמונה מעט אחרת1 במהלך ארבעת החודשים הראשונים של השנה, במבכירות

"לרעה" ומגמת הירידה  והאביב השפיעחודשי 1 לעומת זה, 1.42לשנת  התעברות דומים

ר את השפעת בשלוחה זו, ניתן להבחין בברו בהתעברות זוהתה כבר בהזרעה ראשונה1

הגיעו ההזרעות מגמה זו העמיקה כש1 1.40 עומס החום המתמשך והלא צפוי של חודש יוני

מדיניות ימיי המנוחה לא החלה הירידה המשמעותית, בואכה לקיץ1  באפרילשתיים ומעלה1 

לעומת ירידה של  ..4-השתנתה בין השנים1 בחודשי החורף, ממוצע הימים הוא בסביבות ה

מספר ימיי המנוחה הנמכת החשיבות של תחילת הקיץ1 כלומר, -שי האביבימים בחוד 0-כ

, אולם זה גורם שיכול להשפיע במידה ועומסי החום לא מטופלים לקראת הקיץ הוא מוצדק

 כראוי1

 1.40 , תוצאות דומות, בין השנים1 למעשה, רק ביוני היה הפרש משמעותי כשבבבוגרות

1 ימיי המנוחה הזרעה ראשונה ובהזרעות המרובותנקודות האחוז ב 0היה הפרש שלילי של 

, , במחצית הראשונה של השנהימיי המנוחהבשלוחה זו, ימים1  .0 -דומים בכל החודשים, כ

 ממדיניות הרפתנים להזרעות קיץ/חורף ואין מגמה של הקדמה או דחייה1ת לא מושפע

ב לוודאי גם להמשך לסיכום, כלל השלוחות הושפעו מחודש יוני והשלכות שלו ישפיעו, קרו

                                              הקיץ1 

היו דומות  1.40אוקטובר של שנת -ינוארסה"כ הזרעות ראשונות במהלך  – מספר הזרעות

במרבית מחודשי השנה, המספר היה דומה מאוד, עם כי  1.421לסה"כ חודשים אלו בשנת 

ב שנתי של הגברת ההזרעות בחודשי האביב, ניתן לראות בברור את העצמת התהליך הר

לפי מדיניות נכונה של הזרעות קיץ/חורף1 הירידה המשמעותית במספר ההזרעות הראשונות 

 באוקטובר, נעוצה בעובדה שכל ימיי החגים היו בחודש זה1

 1.40-ו 1.42: מספר הזרעות ראשונות לפי חודשים בשנים 1איור 
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שנתי

34,49232,03536,93337,68942,14439,21937,02435,02234,62832,996362,182סה"כ כולל כפולות ופסילות

%13.4%13.5%13.3%13.1%12.9%12.0%11.7%11.1%10.9%11.1%12.3% פסילות

הפרשים בין השנים לפי חודשים ומצטבר

כמות משמעותית גדולה 1 את השפעת חודשי הקיץהים בניתוח ההזרעות השניות ומעלה מז

אלו גם הזרעות של "פוריות  ספטמבר1 –יותר של הזרעות, בשנה הנוכחית, בחודשים יולי 

הזרעות יותר  .0,84נמוכה יותר וגם תוצאה של גידול העדר1 סה"כ מצטבר מינואר, יש 

 לעומת החודשים המקבילים בשנה הקודמת1

 1.40-ו 1.42לפי חודשים בשנים  יים ומעלה,שתמספר הזרעות  3איור 

 

מסכמת את האיורים לפי ההפרשים החודשיים בין השנים1 לפי המסתמן, כמות  4טבלה 

1 דומה לעלייה 3%-בכ 1.42-תהייה גבוהה יותר מ 1.40לשנת  והפסילות ההזרעות הכללית

ורדים לממוצע היא % הפסילות1 בשנה הנוכחית אנו י 4בגודל העדר1 שורה חשובה בטבלה 

בשנים קודמות1 עדות לדיוק הרב יותר של מערכות הזיהוי,  42-41%לעומת  41%-של כ

 מקצועיות הרפתן, מקצועיות המזריע ושיחות רבות בנושא זה עם המזריעים1

 , לפי מספר הזרעה וחודשים 1.40 -ו 1.42: הפרשים וכמות מצטברת בשנים 4טבלה 

 



ם אנו מבצעים להרחבת היצוא של זרמת פרים ישראלים1 מאמצים רבי – יצוא במזרח הרחוק

ברה"מ לשעבר(1 מזרח אירופה )בבעיקר בשלושה אזורים: מזרח הרחוק, אפריקה ומדינות 

הרחיב את הקיים ולשמר את הלקוחות שלנו1 היצוא הגנטי מתבטא כבכל שנה אנו, מנסים ל

בחירת פרים, של קצועי בנושאים יווי מבעיקר בזרמת פרים אולם אנו מוסיפים על כך גם ל

", גמרנוו הזרעה, יעוץ גנטי, הרצאות בנושאי פוריות וגנטיקה1 מהלך זה איננו "זבנג יקורס

כי עם לא כך, המתחרים  1להיפך, זהו מהלך רב שנתי שיש לעקוב ולתמוך בו כל הזמן

, נכנסים במקומנו1 המאמצים שלנו במזרח הם בעיקר דומה שירותיםבסל נמצאים ה

ואנו מנסים כל הזמן  לווייטנאם, תאילנד והודו1 הזרמה הישראלית חדרה יפה מאוד בווייטנאם

לשמר את המותג האיכותי מול המתחרים1 העדרים הגדולים קונים ישירות מאיתנו או דרך 

למאמצים אלו ניתן לראות בשני פרויקטים גדולים, שכל אחד ראשוניים הדילר שלנו1 פירות 

הפעם אתרכז בסקירה על תיאור היצוא  , וחלקן כבר "משלנו"1ועגלותמאכלס אלפי פרות 

 לווייטנאם1

זילנד, או פרות -זרמת הפרים שלנו מוזרעת בעגלות או פרות שמקורן בעיקר מניובווייטנאם, 

גרסי )רובן ללא אילן Xהכלאות הולשטייןמקורן בהן פרות קטנות שהללו מקומיות1 הפרות 

רכיבים אבל עם ל'/יום(,  .41-1 -)כ ות ישראליותרמפ רבה פחות חלבהמניבות ה יוחסין(,

  ניכר בהן ההכלאה עם הג'רסי1 1 גבוהים וצבען שחור יותר מהגזע השחור לבן

נראה שהם מאוד מרוצים  , TH Milk  1 )HAGL( 4בפגישות הרבות שהיו לנו בשני האתרים: 

 גבוהה ויעילה יותר1  מתוצאות ההזרעות והטיית העדרים שלהם לכיוון תפוקה

 ,היינו בעבר יותר פעילים THבפרויקט 

ופרות שמקורן מזרמה ישראלית מייצרות 

ובעיקר, לטענתם,  ל,/יום 18 -היום כבר כ

מתמידות יותר מפרות אחרות1 הירידה 

בהזרעות מזרמה ישראלית הייתה 

"אישית"1 נראה לנו, פוליטית/בעיקר 

שבעקבות הביקור הנוכחי וההרצאות 

, הדעה הכללית שהעברנומקצועיות ה

 תשתנה ואנו נחזור להיות ספק זרמה

 לפרויקט1 בכמויות יפות

שהפרויקט  נוכחנו לראותבסיור שערכנו, 

מתחיל לאכלס את ריכוז הרפתות 

שניים ההשלישי שלהם לאחר ש

עגלות  ..4,1הקודמים כבר מאוכלסים1 

נכנסו לריכוז השלישי וההזרעות שלהן 

בתמונה  הקרובים1 מתחילות בחודשים

הסככה החדשה נראית הצמודה 

 1עם העגלות בתוכה והמטופחת

, הנמצא HAGLבפרויקט הגדול השני, 

ליד העיר פלייקו )כשעה טיסה צפונה 

מין( מצאנו פרויקט הנמצא בדיוק -צ'י-להו

במעבר של ידיים מקצועיות וארגוניות1 



שהיא חברה המשווקת חלב  Nutifoodחברת 

השליטה המלאה בפרויקט את  בוויטנאם, קנתה

1 האחרונה, בקשיים HAGLמידיה של חברת 

וניכר בכך מאוד בסיור שערכנו באתר1  ,כספיים

היא בחורה שהייתה בישראל,  ,מנהלת הפרויקט

עברה את הקורס בשפיים, עבדה ברפת ההדגמה 

מין ומאמינה מאוד בטכנולוגיה -צ'י-הישראלית בהו

יבלה אותנו בסבר בקיצור, ק והגנטיקה הישראלית1

פנים טובות מאוד ורוצה מאוד להמשיך את יבוא 

הזרמה הישראלית וכן קבלת עזרה מקצועית 

 תאח עדותבצורת קורסי הזרעה בפרויקט1 

את "המרחק המקצועי" הקיים באתר  הממחיש

פרות יש רק  ...,0-בנושאי הפוריות: בעדר של כ

עגלות1111כלומר, התעברות חלשה  ...,4 -כ

ביעות רצון גבוהה מאוד הייתה לאחר מאוד1 ש

שבשנה שחלפה, הגיע רמי רונן לתמיכה מקצועית 

בנושא ההזרעות1 לקוחותינו מכבדים מאוד 

 נושאים נוספים מעבר לזרמה בלבד1 

1 הסככה THהסככות נבנו בשיטה שונה מפרויקט 

, בעוד אזור ההזנה ותאי הרביצהבנמצאת רק 

ת ארוכות שהחצרות לא מקורות1 כיוון שתקופו

בווייטנאם משופעות בגשם, חצרות אלו הופכות 

לביצה ובוץ שהפרות ממאנות לצאת לשם11111היכן 

  בעיות רגלים מרובות ותאים סומטים גבוהים1 ,ומכאןעל בטון בתאי הרביצה  המנוחה?

טכנולוגיות חדשניות ומכון חליבה משופר נמצאו 

לצד הסככות "הבעייתיות"1 ראו את השלט 

 SCRבגדול במרכז המחלוב1 חברת המתפרסם 

ראש1 עד לאחרונה חלק  .41הישראלית ומכון של 

וחלקם  SCRמהעדר היה מזוהה על ידיי תגים של 

1 כיום, ההחלטה היא למעבר כללי לתגי Afimilkתגי 

SCR 1 

גם בהזנה, ניכר שהאתר צריך תמיכה מקצועית1 הם 

מאכילים בכמויות גדולות מאוד, גידול מקומי הנקרא 

עשב הפיל1 ערכו התזונתי נמוך מאוד1 בשיחות שלנו 

איתם, ניתן היה להבין שהם ישמחו לעזרה גם 

בתחום זה1 כיוון שאין זה מהתחום שלנו, אנו נעביר 

  המיומנים בהזנה1 בקשה זו ליועצים ישראלים,

התמונות הנוספות הן של העגלות שנולדו מזרמה 

-ורישראלית1 ראו את צבעי החום, שחור ומעט שח

לבן1 עדות לגזע המקורי שהוא הכלאה של 



 הזרעה של הולשטיין ישראלי1  -ג'רסי וההחלטה לחזרה לגזע ההולשטיין   Xהולשטיין

מאוד מרגש לראות כמויות גדולות של עגלות מזרמה ישראלית בפרויקטים בין לאומיים, מה 

 עוד שהלקוח מרוצה1

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



, אז לסיום, שתי תמונות של זרמה ישראלית שנחתה בהאנוי, נסעה  עסקנן זרמהבעם ו

מין ומשם עוד מספר שעות לפלייקו ולפרויקט -צ'י-במכונית יומיים, בדרכים עקלקלות להו

HAGL 11 הינה לכם עדות מצולמת לזרמה המגיעה מפרים ישראלים ומחולקת באתר

 שהכל יגיע למקום הנכון ובאיכות הטובה1  כשבדרך, הרבה ידיים ומאמצים בווייטנאם

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ולדות, מתפתחות ולבסוף נ ,פרות "ישראליות" עגלות ולימיםכן, גאווה ישראלית, גאווה ש

1 הפרות הללו הן שגרירות טובות במקומות רחוקים בעולםנותנות חלב איכותי, והרבה חלב, 

 מאוד לישראל ולשיאון1 

יומיים ואין זו שנה או שנתיים1 אלא מהלך מתמשך של עליות וירידות שבסופו  אין זה יום או

 מתוצרתנו1 יש לשמר ולטפח את זה1 וייהנופרויקטים שכאלו יצמחו של דבר, עוד ועוד 

 שבוע טוב

 יואל


