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 לכולם שלום,

מעקב אחר המלצת העתודות היא חלק חשוב מעבודת וועדת "מעניינים  – הזרעת עתודות

מומלצים". בעת האחרונה, אנו דנים בדגש גבוה יותר, על אישור העגלים שקיבלו  את ערכי 

 שנה קודמת.להזרעת העתודות, הג'נומיק. עגלים אלו הם ברובם, תוצר של המלצות הוועדה, 

בשיתוף עם מערכת ספר העדר, אנו מפתחים יכולות מעקב אחר הביצוע ומנסים להשתפר 

 בנושא חשוב זה. 

 מחובתנו להקפיד על ביצוע ההמלצות בהזרעת העתודות                       

 728הרף התחתון להמלצה עומד על                                       

 

 ומעלה נקודות החמ"מ 728-אות חיות ברפתות מ: פילוח העתודות הנמצ1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן תיאור אירוע שדווח לי השבוע:

. עתודה זו קיבלה המלצה להזרעת 760ברמת חמ"מ של  ,קיימת עתודהשער הגולן ברפת 

וועדת "מעניינים מומלצים", שהתכנסה בספטמבר. בעקבות המלצה זו, מ, 5806 –בליסטו 

 בה שחוברה לכרטיס הפרה. הונפקה גם מדבקה צהו



והיא עמדה מוכנה להזרעה. המזריע שקיבל  ,ימים לאחר ההמלטה 72השבוע מלאו לפרה 

כיוון  בתכנית השידוכים. ,המלצת שיאוןשאין לה את  קלטאת תכנית השידוכים מהמשק, 

. הוא פנה בליסטושהפתקית הצהובה הייתה מחוברת לכרטיס, הבחין המזריע בהמלצה של 

לשידוך  ,שבין הפתקית הצהובה חוסר ההתאמהוניסה להבין ביחד את  אותוווה ילרפתן של

 , וטוב שכך. בליסטוהפרה. בסופו של דבר, הוזרעה הפרה ב

 ובכן מה קרה?

הם הנפיקו "תיקון מסתבר שבגרסה של נעה התגלתה תקלה בשידוך העתודות ולצורך כך 

 " הנמצא באתר ההתאחדות. 12.9.2017עבור נעה 

שעדיין לא השתמשו בגירסה האחרונה  משקים"תיקנו" אולם  שכברמשקים ישנם 

 לקרות. ותיכול ,, תקלות מהסוג הרשום למעלה12.9.2017-שהתפרסמה ב

מזריעים  .לבצע את התיקון החשוב הזהולכן, אבקש מרפתנים הקוראים את הסקירה הזו, 

שאתם מקבלים משיאון  שום בפתקית או בהמלצותיר - הנתקלים בשידוך לא נכון של עתודה

מספר , עליכם לנקוט באו במסך מחשב הרפת ,ב"דף למזריע" םהרשו שידוךנוגד את הה

 פעולות:

  לרפתן/ית חוסר ההתאמההציף את ל .1

 ולהריץ מחדש ,כן את הרפתן/ית שיש להוריד את גרסת התיקוןדעל .2

. אנחנו חוסר ההתאמהלהודיע לי או לינון )בעתיד הקרוב גם לגוסטבו( או לאמיר על  .3

  נדבר עם ספר העדר ובמקביל גם נשוחח עם הרפתן/ית.

מקרים אלו לא רבים,  –לעיתים, המשק מבטל את המלצת שיאון לעתודה ורושם פר אחר 

אולם יש להבינם מהרפתן, שכך כוונתו להזריע את הפרה ואין זה באג מערכת, כפי שתואר 

 למעלה.

 2017 וגוסט,מאפריל עד א: עתודות מומלצות להזרעה 1טבלה 

 ממוצע חמ"מ העתודות מספר עתודות מומלצות המלטות בין התאריכים תאריך וועדה

6.7.2017 6.2017 – 4.2017 143 780 

13.9.2017 8.2017 – 7.2017 116 789 

 :2איור ב נראה 2017, ספטמברמינואר עד סיכום מספר העתודות שהומלצו 

: סיכום ההמלצות לפי 2איור 

ת ועדת "מעניינים תאריכי פגישו

 מומלצים"

 

 710 סה"כ המלצות =              



050100

י רבעון שני רבעון שלישי רבעון רביעי

צפוןמערבינואר

 1,000-, אנו נשלים להמליץ לכ2017לפי הצפי, בשלושה החודשים האחרונים לשנת 

 . עתודות

מזריעים, דפי מעקב אחר הזרעת העתודות באזורם. בדפים אלו תוכלו להשבוע יחולקו 

שם המשק, מס' : ההמלצה להזרעת העתודה ובנוסף גם את פרטי העתודה להבחין בתאריך

 ., הריוןמס' ההזרעהתחלובה, העתודה, 

 סעיף ההערות בכל שורת מעקב לעתודה, הוא החשוב. בהערות רשום:

 בסדר גמור –העתודה הוזרעה בפר המומלץ לפי התכנית  –ללא שום הערה  .1

 להמלצה שניתנה  ההזרעה לא הייתה מותאמת –הוזרעה בפר אחר  .2

 ההמלצה ניתנה לאחר שהפרה כבר הוזרעה ואף נמצאת בתחילת ההריון –בהריון  .3

ההמלצות הניתנות בוועדה הן רק לפרות חיות. לעיתים, ברווח הזמן בין  –יצאה  .4

תאריך ההמלצה לביצוע ההזרעה, הרפת החליטה להוציא את הפרה )מכל סיבה 

 שהיא(

שעדיין לפני הזרעה ראשונה ואמורות להיות משודכות לפי פרות  –טרם הוזרעה  .5

 ההמלצה

 2017: מעקב ביצוע המלצות לוועדות ינואר עד ספטמבר, 2איור 

 

 

לא בחודשים האחרונים חלה נסיגה בביצוע ההמלצות ועלייה בהזרעה בפר אחר. מגמה זו 

על ביצוע  . חלק מהסיבות הוסברו למעלה, אולם על כולנו להקפידטובה ויש לשנותה

 ההמלצות. ללא הריונות מתוכננים נכון, תגענה גם המלטות ועגלים לא לפי תכנון מבוקר.

שיפור במעקב אחר העתודות תמיד מתקבל בברכה. בקשתם של המזריעים להכניס את 

 בחן עם הגורמים המתאימים.יוהנושא י ,מסופון ישפר את היכולות שלנוהמעקב ל

עגלים מבתיי אב רבים ומהם לבחור את הטובים ביותר. במידה  בעידן הג'נומיק, אנו מתכננים

 ולא נקבל את העגלים מכלל בתי האב, הטיפוח והשונות שבתוכו יפגעו. 



השבוע החל המבחן והתוצאות שלו מועברות לארגון האינטרבול. אצלנו יקח   - מבחן הפרים

תחיל לבנות את לוח ימים עד שהנתונים יעברו לטבלאות הניהול, כך שנוכל לה 10-עוד כ

אבקש בהתאם לזאת, בתחילת דצמבר.  ,הפרים הבא. בהתאם לכך אנו צפויים לפרסום הלוח

את זרמת פרי הג'נומיק. הם לבטח יוחלפו כולם. לגבי יציאת פרים  ,בחודש הקרוב ,לסיים

נבחנים מהלוח וסיום מנות הזרע שלהם, עדיין מוקדם לפרסם. קרוב לוודאי שאעדכן זאת 

 ים הקרובים. בשבועי

לנקבות המגיעים  הממויניםאנו מסיימים את ההזמנות של זרמת הפרים  – זרמה ממוינת

מחו"ל. רשימה מעודכנת עם כל נתוני הפרים, תפורסם בביתן שלנו, שיהיה בכנס המדעי של 

הזרמה תגיע  לנובמבר. 21-23-המתקיים בימים שלישי עד חמישי, ה ,בירושלים ענף הבקר

  .2018שנת תחילת לנה הנוכחית ותהייה מוכנה ל"עונת העגלות", לקראת סוף הש

 ביוםאנו מתחילים השבוע את הפגישות החודשיות שלנו. הפעם ניפגש  – פגישות מקצועיות

 בקיבוץ אייל. 16:30לנובמבר בשעה  7-שלישי, ה

 על הפרק:

 טניה קוגן –מהנעשה במעבדה ובמחקר בשיאון  .1

 דדי ברעם  –בטיחות בנהיגה  .2

ובתם של כל העובדים להגיע. עובדים שמסיבה כל שהיא לא יכולים להגיע, נא לעדכן.  מח

 עובדים אלו, יצטרכו לעבור את הרצאת הבטיחות בנהיגה, במועד אחר.

השבוע יצאה קבוצת עובדים נוספת לסוף שבוע "מפנק". דבר אחד לבטח יקרה. "מועדון 

ולחן. אנו מאחלים לכולם מנוחה והנאה פיצוחי מוטי" יביא משב רוח טוב לכל הסובבים בש

 בחברותה המתקיימת בין המשפחות השונות.

 ולכל המעוניין, 

הכוללים את:  אירועים מרתקיםפרשה רביעית בספר בראשית.  – פרשת ויראהשבוע 

)איזו  90-ושרה בת ה 100-אברהם, הכנסת האורחים, המלאכים, לידת יצחק לאברהם בן ה

ה " ותאברהם להקל בגזר תוניסיונוועמורה  ת סדוםו, גזרפוריות...( זֶּ ָדָבר הַּ ָך ֵמֲעׂשת כַּ ָחִלָלה לְּ

ִדיק ִעם ָהִמית צַּ , המעבר לגרר ומעשי אבימלך עם שרה )כאילו " )בראשית יח, כה(ָרָשע-לְּ

נשים.....(, הגר וישמעאל ולבסוף בחינת /פתחנו היום את הטלוויזיה ושמענו את יחסי הגברים

 "עקדת יצחק". הם לאלוקים בהברית בין אבר

 .....על זהגם אולי בין גרעין לבוטן ידברו 

 שבת שלום ושבוע טוב

 יואל


