
מרץפברוארינואר2019

10,30610,72115,690ראשונות

16,95913,60414,629הזרעות 2+

27,26524,32530,319סך הכל

965798985כפולות

3,7173,1554,215פסילות

31,94728,27835,519סך הכל כולל 

מרץפברוארינואר2020

10,26610,59014,946ראשונות 

17,08714,63216,396הזרעות 2+ 

27,35325,22231,342סך הכל

916786936כפולות

3,5272,9953,699פסילות

31,79629,00335,977סך הכל כולל

3.4.2020 

 לכולם שלום,

כל שנה היא התחלה "רגועה", כלומר, ההתעברות טובה תחילת  – ופסילות מספר הזרעות

נמצא עדיין נמוך. השפעה עונתית מובהקת  ,ומספר ההזרעות הראשונות בעגלות ומבכירות

תחילת  וא, המרץשחודש  מכאן ת של מרבית הרפתות בישראל.קיימת בתכנון ההזרעו

 (1העלייה של מספר ההזרעות הראשונות, בעיקר בעגלות ובמבכירות )איור 

   2020-ו 2019שנים בברבעון הראשון  מספר ההזרעות והפסילות   : 1טבלה 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-ו 2019הזרעות ראשונות בין השנים : 1איור 



 במקצתנמוכים שבמספרים נראה שהעלייה בהזרעות הראשונות החלה, אולם  1לפי טבלה 

עומד על  2019לעומת  2020. ההפרש של הזרעות ראשונות בחודש מרץ  2019לעומת 

 . 2.5%הם ירידה של הזרעות ש 915ובסיכום של כל הרבעון בהפרש של  הזרעות 744

לקראת סיום בעקבות מדיניות שהתפרסמה ממועצת החלב , לפני פרוץ משבר הקורונה, 

 . הרפתנים הגיבו והוציאו פרות מהעדר, 2019שנת 

ת ולעונ, מועצת החלב האחרון של וםפרסבש המדיניות ולאורכיום, שכל טיפת חלב חשובה, 

 :וקטובר(א-)מאי קיץדצמבר(; -מבראפריל, נוב-)ינואר חורף - שונותה

 3% של לחריגה עד למכסה מעבר המיוצר חלב –א' עודף חלב  

 מהמכסה  3%חריגה של ל מעבר המיוצר חלב –'ב עודף חלב  

 המטרה. ממחיר 60% על תעמוד החורף בחודשי שייוצר א' עודף לחלב המקדמה .1

 המטרה. ממחיר 90% על תעמוד ץקיה בחודשי שייוצר א' עודף לחלב המקדמה .2

 הדברים נראים קצת אחרת. זאת,  לאור כל

לעכשיו". התוצאות  ווהתכנון ברפת לא מתקיים מ"עכשי כמובן, שאין לצפות משברים שכאלה

 הן תמיד בהמתנה של מספר חודשים.

המספרים דומים לתכנית . צפויהמכאן שהירידה בכמות הפרות וההזרעות הראשונות הייתה 

 .השנתית שקיימת בשיאוןההזרעות 

זרעות אלו מושפעות ממדדי הפוריות הארציים וגם משינוי ומעלה. ה 2לא כך ההזרעות 

הזרעות  2,923הייתה עלייה של  2020המדיניות שהוזכרה למעלה. ברבעון הראשון של 

פרות שהיו מתוכננות ליציאה, כנראה  .2019לעומת שנת  6.5% לעלייה של  יםשוו םשה

כשיתפרסמו נעקוב זה  דדמעל בנוסף, מדד זה יכול להצביע על ירידה בפוריות.  נשארות.

. נראה לי, שהירידה העיקרית היא 2020, אחוזי ההתעברות לחודשים ינואר עד מרץ

 בשלוחת העגלות, אולם "נחכה ונראה".

 2020-ו 2019שנים רבעון הראשון בבהזרעות של ההפרשים : 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

צוות לוח הפרים סיים את פעולתו ואנו נערכים לפרסום הלוח  :2020אפריל  –לוח הפרים 

 וחלוקת הזרמה באתרים.

 מספר נקודות להיערכות ולהתחלת ההזרעות בלוח החדש:

 – מקונג ;7964 – פגסוסהפרים הבאים לא יהיו בלוח הבא:  - פרים שיוצאים .1

 –זניקס  ;9235 – סהרה ;7994 – אתלט ;7510 –ופון ב; 7851 – גרדן ;9005

מוטי  –פרי הג'נומיק שהיו בלוח הקודם. חלק מהפרים  12וכל  ;9035 – גדות ;7626

 ם לא. רשימות בנושא יהיו בימיי החלוקה.קקבלו חזרה וחלורונית י

 ראשון ושניחלוקת הזרמה תהייה בימים  - ות לפי קבוצותתאריך החלוקה והיערכ .2

לאפריל. החלוקה תהייה לפי הוראות חלוקת הזרמה בימיי הקורונה.  13-ו 12-ה

כלומר, המזריעים יגיעו בצורה בודדת לאזור חלוקת הזרמה ולהם מסכה וכפפות. 

אי לכך,  בשל החלפת זרמות מפרים רבים.  חלוקת הזרמה תיקח זמן רב יותר

חלוקת של ליומיים לכל אתר חלוקה, שתי קבוצות מזריעים  נפרסם ,בשבוע הקרוב

המזריע יקבל הודעה על היום בשבוע ואת שמות כלל הקבוצה שלו. בהם.  הזרמה

במידה ולאחד מהמזריעים לא נוח היום שנקבע לו, עליו לעדכן את רונית או מוטי 

התחשבות במחלקי הזרמה ובחבריכם,  זריע אחר מהקבוצה השנייה.ולהחליף במ

 חשובה ועל כולנו להיות סבלנים וסובלנים בימים אלו.

בערב " יהיה 2020"אפריל לוח תחילת ההזרעות של  - התחלת שימוש בלוח החדש .3

של   יםהחדש הגנטיקהטבלאות . באותו היום, לאפריל 14-החג שני של פסח, 

 לקלוט ולסנכרן את הנתונים.  ו ברשות הרפתנים ועליהםיהי הפרות והפרים

להזכיר לרפתנים שעליהם לסנכרן את  מזריעיםאבקש מכלל ה - סנכרון הנתונים .4

 רובם הלוח הקודם ומם במערכת שלהם, אחרת תקבלו שידוכים של פרים הנתוני

 אינם נמצאים כבר במיכלים שלכם.

לוח הקודם, מפרים של ה שהיו מתוכננות, מפרים ישראליםזרמות  – פרות העתודה .5

 ולעיתים הן "חוצות" את ,. הזרעת העתודות לוקחת זמןחייבים להשאירם במיכלים

רשימות הפרים הישראלים שהיו לעתודות בלוח  זמן הלוח בו התפרסם השידוך.

בעיה אין  –זרמות חו"ל  באתרים של חלוקת הזרמה. ותהקודם יתפרסמו על הלוח

 ולהשתמש בהם לפי השידוכים המגיעים. ,כל הזמן במיכליםם ויש להשאיר

. סקירת למזריעים יחולקו באתרים למינציהלוח פרים לחלוקה במשקים ודפי  ,בימיי החלוקה

 לאפריל. 14-ה –לוח הפרים תתפרסם בערב חג שני 

 טיפוח הישראלי.מה ,רפתניםובות הולמות לכלל הרצונות של הבלוח הפתעות מעודדות ותש

פני מספר שנים, ומהפיכת חלנו לתהלוח מהווה תעודה מעודדת למהלכים חשובים שה

 מגיעה לידיי ביטוי גם בישראל. על כך ועוד בסקירת לוח הפרים הקרובה.הג'נומיק, 

 

 מאחל לכולם, שבוע טוב

 יותהרפתנים/ –ובעיקר לשמור על הבריאות שלנו ושל ציבור לקוחותינו 

 יואל


