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מעקב ביצוע המלצות להזרעת העתודות באזור מזריע

91.2.5.91 

 לכולם שלום,

בשבוע האחרון חולק לכל מזריע בעל אזור, רשימה ובה כלל העתודות  – הזרעת עתודות

 154ישיבות שבהן הומלצו ביחד המומלצות להזרעה באזורו. רשימה זו היא תולדה של שתי 

 (9)טבלה  עתודות

 5.91: עתודות מומלצות להזרעה ברבע הראשון לשנת 9טבלה 

 ממוצע חמ"מ העתודות מספר עתודות מומלצות מלטות בין התאריכיםה תאריך וועדה

41.4.1.41 9.5.91 – 9..5.91 522 182 

45.2.1.41 7.5.91 – 9.5.91 5.1 112 

 

ביצוע ההזרעות בעתודות לפי הנחיית הוועדה, הוא חשוב מאוד. הזרעות אלו מהוות את אחד 

פר העדר, אנו מנסים לשכלל את החשובים שלנו. ביחד עם מערכת ס הטיפוחיםהכלים 

המעקב אחר הביצוע של התכנית הטיפוחית. אחד מכלים אלו, היא הרשימה שחולקה השבוע 

 לפי הדוגמא הבאה: למזריעים

 

 להלן מספר דגשים:

. כלומר, בדצמבר/ינואר, 5.91הרשימות עוקבות אחר עתודות שהמליטו מאוקטובר  .9

שימות כוללות את התכנון לחמשת הופיעו העתודות הראשונות להזרעה. כך שהר

רשימות אלו, תצאנה למזריעים, אחת לחודשיים. כך נוכל כולנו  החודשים האחרונים.

 לעקוב בצורה הדוקה יותר על ביצוע ההמלצות. 

שביצע את  ההזרעה בפועל יכולה להתבצע גם על ידיי המחליף. שם המזריע .5

 על ידיי המזריע הקבוע ההזרעה בפועל, רשום בטבלה. מרבית ההזרעות מתבצעות

בפרק הזמן הרשום בטבלה, יש ותהיינה   -עתודה יכולה להופיע מספר פעמים  .7

)רצוי הראשונות(  שלוש הזרעותזרעו מספר פעמים. ההוראה שלנו היא ועתודות שי

 . של הפר המומלץ לעתודה

במידה והעתודה נכנסה להריון אחר הזרעה אחת או  –עתודה שנכנסה להריון  .2

למוטי או רונית לשימוש בעתודה אחרת.  זרמת החו"לאבקש להחזיר את שתיים, 

זרמות לעתודות שמקורן משיאון  הזרמות הללו יקרות וספורות פרטנית לעתודות.

 מיכל המזריע ולכן לא צריך להחזירם.הנמצאות ב)ייצור מפרים מקומיים(, הן זרמות 

שימה של פרים ישראלים מוטי ורונית מקבלים ממני ר –בזמן החלפת לוחות הפרים  .2

שיש להשאיר במיכל המזריע להזרעת העתודות. על המזריע, בשיתוף עם מוטי 



ורונית, לדאוג שזרמות אלו קיימות ונשארות במיכל להזרעת העתודות. זרמות אלו 

שחולקו השבוע ויחולקו פעם נוספת לאזור מזריע, בדפי מעקב ההזרעות  רשומות

 לפני החלפת הלוחות.

ץ על ידיי הוועדה "נשתל" מיידית בשידוך העתודה בתכנת השידוך הפר המומל .1

הנמצאת במשק. כשהמזריע מגיע להזרעה הוא מודע לכך שהפרה היא עתודה בשל 

 הרישום "בדף למזריע" שהוא מקבל מהמשק

  –סעיף ההערות בטבלה רישום ב .1

 תקין -: העתודה הוזרעה בפר המומלץ לא נרשמה שום הערה .א

לא תקין. יש להימנע עד כמה שאפשר.  – "הוזרעה בפר אחר" .ב

 הרפתן/ית מחליפים את שם הפר לעתודה.  בודדות לעיתים

לא תקין. תזמון לא תקין של מועד  – "פרה בהריון בעת ההמלצה" .ג

 הישיבה לעומת מועד הזרעה. מקרים בודדים

רישום יציאתה בוצע לאחר מועד ישיבת הוועדה. חבל.  – "פרה יצאה" .ד

 ושת מנות הזרע למוטי/רונית )זרמות חו"ל בלבד(נא להחזיר את של

יש לוודא שמנות הזרע המתוכננות לעתודה נמצאות  – "טרם הוזרעה" .ה

 במיכל. 

 .לשתי הוועדות האחרונות האירועים הרשומים בסעיף ההערות להלן סיכום 

 ת מעניינים מומלצים להזרעת עתודותביצוע המלצות ועד: 9איור 

 

וגבוה מסך ההמלצות שניתנו באותה  .04הוא  בטור ההערותים האירועים הרשומכלל סך 

. הפרש זה נובע מהזרעות חוזרות של הפר המומלץ או הזרעות חוזרות בפר 154 – תקופה

המומלצות היו כבר בהריון, אולם זו "תקלת תזמון" שיש  229מסך  2%אמנם רק  אחר.

 ל ההזרעות. , אולם זה מסך כל7%להקטינה למקרים בודדים. בפועל רשום 



 מכלל ההזרעות, הוזרעו בהתאם להנחיות.  02% –ש  לראותאפשר 

הזרעות  88 תוספת של עודבמידה ונתונים אלו ימשיכו להיות אותו הדבר ניתן לחשב 

פרות(. מכאן שניתן לחזות שסך  .X 92 15.8%"נכונות" בפרות שטרם הוזרעו )לפי 

האם מספיק? תמיד ניתן לשפר ורצוי שנגיע . 11%-ההזרעות הנכונות יגיע בסופו של דבר לכ

 הזרעות בהתאם להמלצות.  %.1-.8 -לכ

בתקופה הקרובה, נבצע דיונים פנימיים בנושא העתודות במסך של הטבלט. איך ומה ניתן 

 לשפר לביצוע המדיניות.

 .5אחוזי ההתעברות בעגלות, מבכירות ובוגרות במשק השיתופי מוצגות באיור  – פוריות

 5.92-5.91התעברות לפי השלוחות, בהזרעה ראשונה וכלל ההזרעות, בשנים  % – 5איור 



 מספר דגשים:

 שיפור יפה במרבית חודשי השנה לעומת שנים עברו במיוחד בחודשי  - עגלות

 05.0% 5.91ובכלל ההזרעות היה בשנת  9החורף והסתיו. ממוצע ארצי, בהזרעה 

. תוצאות 5.92בהתאמה, בשנת , 51.1%-ו 01.4%בהתאמה. לעומת , 1%..5-ו

 , מעודדות ומצביעות על עלייה יפה מול חודש מקביל אשתקד.5.91ינואר 

 שיפור ניכר ניתן לראות בחודשי סוף הקיץ, בואכה לחודשי הסתיו, בשנת  – מבכירות

. לעומת זאת, תוצאות נמוכות יותר בחודשי המחצית הראשונה 5.91לעומת  5.91

 1.1-ממוצע השנתי היה גבוה יותר בהזרעה ראשונה בשל השנה. בסיכום השנה, ה

בהתאמה. בכלל , 14.2%לעומת  12.1% :5.92-ל 5.91נקודות האחוז, בין השנים 

 5.91בשנת  %...2נקודת האחוז בין השנים:  ..4ההזרעות הייתה עלייה של 

נקודות האחוז  4.1בעלייה של החל  5.91ינואר ש . חוד5.92בשנת  %..21לעומת 

 .5.91עי ההזרעה הראשונה, אולם כלל ההזרעות היה דומה לינואר בביצו

 תמונה דומה להבדלים שנצפו בשלוחת המבכירות. שיפור ניכר בחודשי   - בוגרות

סוף הקיץ בואכה לחודשי הסתיו, לעומת דמיון באחוזי ההתעברות בחודשי המחצית 

ין ממוצעי השנים נקודות האחוז ב 1.1הראשונה של השנה. גם כאן הייתה עלייה של 

בממוצעי  .24.1%לעומת  21.4%: 5.92לעומת  5.91בשנת  9של ביצועי הזרעה 

לעומת  %..22נקודות האחוז באותם שנים:  4.2כלל ההזרעות הייתה עלייה של 

24.1%. 

תוצאות ההזרעות לחודשים אוקטובר השבוע ישלחו בצורה אישית  – פוריות מזריעים

ת האישיות מתווסף גם איור הממחיש את מיקום המזריע . לתוצאו5.91עד ינואר  5.91

 לפי השלוחות השונות., קבוצות משנה של אחוזי ההתעברות .9בין 

. הפעם נוספה טבלה המתארת את פעילות כלל המזריעים בהיבטים מקצועיים נוספים

אזורי המזריע השונים לתקופה של ארבעה  72לפי  עבודת המזריעהטבלה היא תיאור 

לפי ניתוח ההזרעות של המזריע הקבוע  .5.91עד ינואר  5.91אוקטובר  חודשים:

מכלל ההזרעות  %.8-לעומת המזריעים המחליפים, לאותה התקופה, ניתן לומר ש

 :לטבלהבאזור המזריע הוא של המזריע הקבוע. להלן הסברים 

מושפע משני גורמים: מדיניות הרפת בהגשת הפרות  – הזרעות ראשונות % 

שונה )גורם העונתיות(. הגורם השני, היא פוריות. ככל שסך להזרעה רא

ההזרעות המרובות ירד, בשל אחוזי התעברות טובים יותר, אזי % הזרעות 

 הראשונות יעלה.

מושפע ממקצועיות המשק וגישת המזריע לנושא הפסילות. סה"כ  –פסילות  % 

על עומד  ,הממוצע המשוקלל בין כלל השלוחות השונות, לאותה התקופה

. ממוצע זה הוא במגמת ירידה כבר מספר שנים. ניתן להבחין בהבדלים 44.1%

לעומת  91.2%נקודות האחוז ) 5..9גדולים מאוד בין המקסימום והמינימום: 

1.5%) 

מושפע רק ממדיניות הרפת. מחלקת ההדרכה של שיאון  –כפולות  % 

 7.2%ייה של ומזריעים, מסבירים את הנכון והלא נכון בשימוש בכלי זה. הרא

ממוצע לפעולה זו, מצביע על שימוש נמוך ורק בפרות המתאימות. אולם גם כאן 

 ניתן להבחין בהפרשים גדולים בין המקסימום והמינימום בין האזורים השונים.



מס' 

מזריע
שם מזריע

% הזרעות 

ראשונות
% פרים % כפולות% פסילות

צעירים

ערך 

השבחה

 692 14.2 3.0 14.4 37.1רמי כהן116

 663 14.2 4.6 7.7 37.2מריו קירשנר119

 608 21.5 6.7 14.3 33.0ראובן מועלם127

 663 17.7 4.1 10.7 42.1דוד דיטסהיים138

 658 19.1 2.4 10.5 38.1טיבי שפר139

 649 20.8 2.2 9.1 41.6גיל שחר150

 642 23.1 2.0 10.2 41.1ארז גריזולט154

 658 14.2 1.5 13.0 40.1אלון לרמן156

 654 15.3 3.0 15.7 42.9צחי עבו157

 640 16.6 1.3 12.7 42.6נבות גורביץ164

 630 19.1 4.6 9.4 36.0ירון יוקר166

 654 28.2 1.8 12.4 42.1לופס סבסטיאן170

 632 22.3 4.4 13.2 37.3ניב מעוז172

 668 15.0 4.4 6.2 40.4יורם ואן קמפן173

 587 11.7 2.1 11.9 41.8שימרי שער174

 640 19.8 3.1 10.0 39.8מילר יאיר175

 667 14.3 4.3 14.2 40.0ג'גאו עלמו176

 652 15.4 4.7 10.6 37.8חגי עינברי177

 660 14.8 2.3 14.4 37.3ברזילי כפיר178

 640 20.6 4.5 10.1 36.1פטו דוד מזור180

 645 19.1 3.2 13.5 35.0גלעד יעיש202

 661 21.9 5.1 15.0 37.0צביקה וינברויט205

 665 24.7 1.7 6.2 38.2מיכאל פליישמן210

 697 9.9 3.2 11.1 34.1יגאל גילה213

 661 18.9 4.9 6.9 37.0משה הרמתי214

 669 17.5 2.3 10.8 41.6עמוס סגל215

 650 14.4 2.4 12.1 37.4שלומי בן-גל216

 651 19.2 6.2 15.3 39.2אורי זגורי217

 662 17.4 2.2 11.9 35.4יעקב גהרי223

 681 22.4 3.0 13.6 39.6שלומי הרפנס224

 625 23.4 3.2 10.2 38.6יהודה אברהמי227

 632 22.0 4.4 13.1 36.1מייק הרץ229

 654 22.1 1.0 10.7 35.5ריקרדו טיפנברג231

 631 20.1 3.7 14.3 37.6ירון נחמן233

 641 15.7 5.0 16.4 34.1שי גול236

38.3 11.9 3.4 18.7 650 

42.916.46.728.2697מקסימום

33.06.21.09.9587מינימום

ממוצע

 לפי אזורי מזריע 5.91ינואר  – 5.91אוקטובר  יןעבודת המזריע ב :5טבלה 



וש בפרים שלא היו רשומים בלוח טור מזה ממחיש את השימ –פרים צעירים  % 

הפרים והוגדרו במערכת השידוכים כ"פר צעיר". ישנם פרים שפורסמו בלוח 

ההזרעות הראשונות שלהם קיבלו את הסטטוס של "פר  ...,9הפרים אולם 

צעיר". נתון זה יעלם מהטבלאות בעתיד הקרוב, כפי שפורסם בסקירה הקודמת. 

ורסמו בלוח הפרים ויקבלו שידוכים כל הפרים הצעירים יפ 5.91מאוגוסט 

, אולם חבל 98.1%אמנם הממוצע המשוקלל עמד על מהמערכת המרכזית. 

שיש הבדלים כאלה גדולים בין המקסימום והמינימום. זו "משמעת טיפוחית" 

 שהחלה מהמשקים ושבעת האחרונה החריפה וגדלה. 

ים ערך משוקלל של ערכי החמ"מ בזמן ההזרעה של הפר –ערך השבחה  

השונים. כאן, האזורים השונים "דומים" בערכיהם. אולם אזור שהפעיל ביודעין 

את הנבחנים בלבד ובתוכם, בעיקר את החלק העליון של הטבלה, גרם לעלייה 

משמעותית בערכי החמ"מ. השימוש של "הדור הבא" הינו בעייתי יותר באזורים 

  אלו בשל קרבות דם גבוהות יותר. 

 ב,שבת שלום ושבוע טו

 יואל

 


