
%ק"ג%ק"ג

G 1.79 440.8 0.4- 28.60.038930.00 5990278533.80.05מסקולסגריר9326סמירנוף

 %

הישנות

 %

תמותה

 %

המלטה

 קשה

105100105103104חזוי220.93.9
יד חיל-

יד מרדכי

הישרדות

 )ימים(

התמדה

)%( 

אינדקס 

המלטת 

בנות 

הפר

 %

הישנות

עטין 

כללי

מקום 

פטמות

 %

הישנות

  

חמ"מ  

PD17

חלב 

ק"ג

שומן

ערכי ג'נומיק )ללא בנות(

משק אם

חלבון

אב אםאבמספרשם
 מספר 

בנות

לרת"ס 

)לוג(

פוריות 

בנות 

)%(

אינדקס 

תכונות 

משנה

שיפוט גופני במבכירותהמלטות פר מעבר

עומק 

עטין
רגליים

גודל 

גוף

חלב ומרכיביואבות הפרהפר

אינדקס 

ייצור

תכונות נלוות

מספר 

עדרים

בנות 

הפר 

בתחלובה

5.6.2020 

פרים צעירים ג'נומים  13-בכל לוח פרים, מתפרסמים כ –החלפת פר ג'נומיק בלוח הפרים 

חדשים. "נבחרת" זו, מלווה אותנו ארבעה חודשים, ומוחלפת בקבוצת פרים אחרים, במבחן 

. בעת האחרונה, במהלך הפקת ייצור 9322 –יאיר החדש. בקבוצה הנוכחית נמצא הפר 

עיה רפואית המונעת מאיתנו להמשיך את הפקת הזרמה לתקופת הזרמה שלו התגלתה ב

הזרעות   1,172ביצע כבר הפר  .בהדבקה ברפתות ,בעיה זו אינה מסכנת את הפרות. זמן

הזרעות במשקים שאינם בביקורת. כאן המקום להזכיר לכלל  52במשקי ביקורת ועוד 

המזריעים שכל הזרעה במשק שאינו בביקורת חלב )מסומן בכוכביות במסך התבלט(, היא 

יע במשק זה פרי ג'נומיק. זאת בשל העובדה, שאין למערכת יכולת "בזבוז" זרמה, ואין להזר

 מעקב ביצועים לבנות הפר הנולדות במשק זה )אינו מדווח(.

ליוני(, אנו נחלק למזריעים פר ג'נומיק חדש שיחליף את  9-ו 8מימים שני ושלישי הבאים )

 בלוח הפרים. יאיר

  9326 –סמירנוף הפר הוא: 

 

 9322 –יאיר צו ליהיו בדיוק כפי שהומל 9326 - סמירנוףם של אחוזי השימוש המומלצי

 4%רק להזרעת פרות ובאחוז שימוש של: 

סמירנוף ליוני, אחוז השימוש המומלץ של  8-מדריכי נועה ומדריכי שיאון עודכנו, ומיום שני ה

, יוכלו להזריע 9322 –יאיר יכנס להמלצת שיאון. מזריעים שעדיין יש להם את זרמת  9326

 תו עד סיום המנות במיכל. אי

השבוע התכנסה וועדה שהוזמנה לדון בסוגיית מדדי הפוריות הירודים  – פוריות עגלות

גם מדדי  . במהלך הישיבה הוצגובעיקר בשלוחת העגלות, 2019מספטמבר הנראים 

, אולם עיקר "המצב אינו מזהיר"ונראה שגם שםבשלוחות המבכירות והבוגרות, הפוריות 

 . בוועדה נכחו נציגים מ:תמקדו בשלוחת העגלותהדיונים ה

 שה"מ .1

 החקלאית .2
 התאחדות מגדלי בקר .3

 פקולטה לחקלאות –אקדמיה  .4
 שיאון .5

 (היו חסרים, ויגיעו בישיבה הבאה נציגי רפתנים)הערה: 

 להלן נקודות עיקריות המסכמות את הישיבה:

 ירידה חדה בספטמבר עם עלייה קלה בהמשך, אולם עדיין תוצאות נמוכות  - עדכון המצב

-. גם ב2020-ו 2019שומים באיור הם לשנת . אחוזי ההתעברות הר2020פברואר -בינואר



. הפעם, 2018הייתה ירידה משמעותית, אולם המצב חזר לקדמותו בתחילת שנת  2017

נקודות האחוז לעומת ביצועי  7-10 -תחילה בשיעורי התעברות נמוכים בכמ 2020תחילת 

ינואר נקודות האחוז בחודשים  5-7בשלוחת המבכירות והבוגרות ירידה של שנה קודמת. 

 2020המשך הירידה בהתעברות בתחילת . העילה לכינוס הישיבה היא 2020ופברואר 

 ולא הירידה שהחלה בספטמבר.

 2017-2020שיעורי ההתעברות בעגלות בשנים  – 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישנם משקים בתקופות אלו,  – משקים בתוצאות שיעורי ההתעברות בעגלותשונות בין ה

תוצאות שלהם וישנם שנסוגו. נקודה החוזרת על עצמה בכל ניתוח אשר שיפרו את ה

משקים עם תוצאות טובות במדדי הייצור, ברובם,  מזהים גם ב –המתבצע בנושא הפוריות 

תוצאות פוריות טובות. בחלוקה רבעונית של כלל המשקים השיתופיים נמצא ששני 

 . הרבעונים העליונים השתפרו, והמחצית התחתונה, נסוגה

  2019-ו 2018שיעורי ההתעברות הכללי בעגלות במשק השיתופי בשנים : 1טבלה 

 

 

 

 



שנה
מס' 

הזרעות

% 

התעברות

שנתי 

סטייה 

מממוצע 

6 השנים

חודש
מס' 

הזרעות

% 

התעברות

שנתי 

סטייה 

מממוצע 

6 השנים

מובהקות

25,52058.41.9ינואר201463,86257.31.5

*27,01359.82.6פברואר201571,10156.90.7

*38,25160.62.9מרץ201666,19059.11.4

*45,13159.92.1אפריל201770,14356.3-1.5

50,47957.90.5מאי201872,04955.2-1.5

46,17856.3-0.4יוני57,11156.7-0.5*2019

39,08154.2-1.4יולי400,456סה"כ נתונים

*31,81752.5-3.1אוגוסט

*27,43451.6-4.5ספטמבר

*24,29054.2-2.6אוקטובר

23,31056.90.1נובמבר

21,95258.41.9דצמבר

400,456סה"כ נתונים

* נתוני 2019 רק עד אוקטובר

 בעשור האחרון, עברה הרפת הישראלית למדיניות של  – גיל העגלות בהזרעה ראשונה

מדיניות זו השפיעה רבות על מועדי ההזרעה של העגלות  .עידוד ייצור החלב בחודשי הקיץ

לחודשים  ,העגלותיהם בשלוחת את עיקר הזרעותוהמבכירות. מרבית המשקים מכוונים 

משתנה לאורך חודשי השנה.  ,וני. במסגרת מדיניות זו, גיל העגלה בהזרעה ראשונהי-מרץ

" את גיל ההזרעה הראשונה. מקדימים" בהם ישנן תקופות בהם "דוחים" וישנן תקופות

 2טבלה  .אשונהרבית המשקים "דוחים" את מועד ההזרעה הרמ - בחודשים ינואר, פברואר

, "בכל הגילאים".  2020 פברואר-בחודשים ינואר ,מצביעה על ירידה בביצועי העגלות

נקודות האחוז בשאר  7-9חוז לעומת נקודות הא 10-ירידה של כ – 18-23במיוחד בעגלות 

  הגילאים.

, ברוארפ  -בחודשים ינואר אחוזי התעברות מהזרעה ראשונה לפי חודשי מנוחה: 2טבלה 

 2017-2020השנים בין 

 

ין מספר משקים שלא , יש עדי2020-)ב שהמדיניות לא השתנתה בין השניםנמצא 

שיעורי ההתעברות כמעט ולא . גם מדווחים לחודש פברואר, בזמן עריכת הנתונים(

לת ולם ניכרת ירידה משמעותית בתחיא חודש. 18-23, למעט עגלות הושפעו מגיל העגלה

 . 2020שנת 

 גורמי הפוריותאת דו"ח ג'ורג' מאפשר לבודד  – השפעת השנה והחודש על ביצועי הפוריות 

מתוארת השפעת השנה או החודש על  3בטבלה . ומידת השפעתם על סך הפוריות הכולל

. לכל שנה או חודש 400,500-על כ שנים ועומד 6-ביצועי הפוריות. סך כלל הנתונים הוא ל

 . השנים" 6. הטור החשוב הוא "הסטייה מממוצע ע המתואר בטבלהיש את הממוצ

 : השפעת השנה והחודש על ביצועי הפוריות בעגלות3טבלה 



לא  2019ניתן לראות שבשלוש השנים האחרונות יש נסיגה בביצועי פוריות העגלות )שנת 

ספטמבר המדווח(, כאשר תמיד חודש  0.5-מלאה, וקרוב לוודאי שהסטייה תהייה גדולה מה

-2019-ב , מתקיימת עלייה עד מרץ.תיוהוא הנקודה הנמוכה ביותר במשך השנה כשבעקבו

הנקודה הנמוכה  –, עלייה זו מתקיימת, אולם לא במידה הנכונה. אגב, בשלוחת הפרות 20

ניתן ללמוד מכך כי באוכלוסיית העגלות, בדומה . אוגוסטביותר, במרבית השנים, הוא חודש 

ילית מתמשכת של עונת הקיץ על אחוזי ההתעברות ויש לאוכלוסיית הפרות, השפעה של

 לתת את הדעת על ממשק גידול העגלות בעונה זו.

 רה לקבץ את קבוצות משקים רבים משתמשים בטיפולים אלו במט – טיפולים הורמונליים

לפי הערך הכלכלי של מועדי  נת לחודשים מסוימים, העגלות להזרעה מתוכנ

האם טיפולים אלו מורידים את שיעורי ההתעברות.  ההזרעה/המלטה הנכונים ברפת.

התשובה היא כן. היא ניתנה במספר פרסומים של החקלאית ושיאון במשך השנים 

 האחרונות. 

 פברואר -לעומת ספטמבר 19אוגוסט -ליים בעגלות בינוארטיפולים הורמונ: 4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן להבחין שאחוז השימוש בטיפולים הורמונליים לא השתנה בין התקופות הנבחנות. 

נלי נמוך יותר לעומת שיעורי ההתעברות לאחר טיפול הורמובשתי התקופות, לעומת זאת, 

, הייתה ירידה משמעותית יותר 20לפברואר  19בנוסף, בין ספטמבר  דרישה טבעית.

בעגלות שהוגשו לאחר דרישה טבעית, במיוחד לאחר הזרעה ראשונה. מגמה הפוכה נצפתה 

נקודות האחוז בשיעור ההתעברות,  בעקבות טיפול  10ומעלה: ירידה של  2בהזרעה 

 נקודות האחוז בלבד, לאחר דרישה טבעית.  4הורמונלי, לעומת ירידה של 

 משקים אשר הזמינו כמויות  2-3השימוש הוא בשוליים, למעט  – שימוש בזרמה ממוינת

גדולות יותר של זרמה ממוינת. ההשפעה על הירידה בשיעורי ההתעברות, בהשפעת גורם 

ניתוח מאות מנות, השפעת גורם זה חשובה.  זה, כמעט ולא מורגשת. במשקים שהזמינו

 קצועי של מערכת ההדרכה של שיאוןבביקור מ כזה, ניתנת פרטני לכל משק

  לאזורי הארץ הגיאוגרפים השפעה על מדדי הפוריות. אפשר להגדירם  –אזורים גיאוגרפים

עומסי חום, , במיוחד האזור המוגדר כ"שאר הארץ". 5בצורה אחרת מהמתפרסם בטבלה 

ות אקלים, מרכזי מזון )חלקם מחלק למספר אזורים שונים(, מזריעים/רופאים, התארגנוי

 ושיטות ניהול הם חלק ממרכיבי השונות בין אזורי הארץ השונים.



משקים שיתופיים לרבעון, טבלה  40-)כ בחלוקת הרבעונים השונים לפי שיעורי ההתעברות

 ניתן להבחין 5בטבלה אזורים הגיאוגרפים השונים. מ ,כל רבעוןב(, אפשר למצוא נציגים 1

הייתה עליה של אחוז המשקים הנמצאים  מת הגולן ועמק הירדןר אזורב, 2019שבשנת 

 2018-ו 2019הבדל באזור זה בין השנים  ברבעונים הנמוכים, ובמיוחד ברבעון הרביעי.

בשנת  ם קיבלנו ממוצע ארצי נמוך יותראכלומר,  נקודות האחוז.  13-ירידה ב עומד על

, ק הירדןרמת הגולן ועמאזור , הרי לעגלותשל השיעורי ההתעברות ב 2018לעומת  2019

יש נוכחות גבוהה של  משקי הדרום ויח"מאזור  השפעה גדולה יותר לירידה הארצית.

 משקים בשני הרבעונים התחתונים, בשנתיים האחרונות.

: אחוז המשקים השיתופיים בכל רבעון של שיעור ההתעברות בעגלות לפי אזורים 5טבלה 

 גיאוגרפים שונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

תן היה להבחין שהמשקים "החדשים" )משקים שירדו לרבעונים בהצגת הנתונים בוועדה, ני

(, גרמו לשינוי המתואר בטבלה 2018והיו במחצית העליונה בשנת  2019התחתונים בשנת 

יש לציין שאזור "רמת הגולן ועמק הירדן" מורכב ממספר אזורי מזריעים ומספר מרכזי  .5

 לא היתה השפעה שלהם על הנתונים מזון.

 בין ספטמבר שתקופה ב פרים המומלצים להזרעת עגלות. 12-בכל לוח פרים, ישנם כ – פרים

מבר(, ומספר פרים היו בשימוש גבוה שתי לוחות פרים )אוגוסט, דצבשימוש לפברואר היו 

לעומת פרים אחרים. השימוש הרב ביותר היה של שושן. בניתוח צר יותר )חודשים 

. לפי דוחות רבים, זרמתו 22%(, אחוז השימוש שלו בעגלות היה 19דצמבר  –ספטמבר 

וז נקודות האח 2.4 -פורייה פחות לעומת פרים אחרים. לפי דו"ח ג'ורג', השפעתו מורידה ב

 אך נתון זה אינו שונה באופן מובהק מממוצע שאר הפרים.. הפוריותאת ביצועי 
. במידה ונסכם, 2019מתוארים פרי העגלות שהזריעו בין ספטמבר לדצמבר  6בטבלה 

באחוזי השימוש גם  הדומ הנזהה שאחוז הפרים התורמים שלילית לאחוזי ההתעברות הי

 36%-ביחד )כ וגרדן שושן ווויירי. אולם, אחוז גבוה למדי של חיוביתלפרים התורמים 

בביצועי הפוריות על ירידה של שיעורי ההתעברות בהיותם שליליים כול להשפיע ישימוש( 

(, גם קוקיקאטר, קבריולטשלהם. נציגים גבוהים בביצועי הפוריות היו גם מפריי חו"ל )

 (. פלוקי( וגם מפרים ג'נומים צעירים )זניקסמפרים נבחנים ישראלים )

זרמת הפרים, היא לא נראה ש שן,שולמרות שימוש חורג מהמלצות שיאון, במיוחד של 

  הגורם העיקרי לירידה בשיעורי ההתעברות, שהסתמנה באותם חודשים.

 בתחילת ספטמבר שונתה טכניקת הוספת האנטיביוטיקה לחומר המיהול של  – מעבדה

זרמת הפרים. בעבר, האנטיביוטיקה הייתה חלק אינטגרלי של חומר המיהול והיא הוספה 

, האנטיביוטיקה מוספת כצעד ראשוני, ולאחר מכן מוסף חומר בצעד אחד לזרמה. כיום



שם הפר
מספר

הפר

כמות 

הזרעות 1
% שימוש

 %

התעברות

הפרש 

מממוצע 

ההזרעות 

בעגלות

4.3%-79331,88121.9%51.7%שושן

90381,45316.9%58.4%2.4%גוליבר

4.4%-90016657.7%51.6%וויירי

76266517.6%65.4%9.4%זניקס

56995926.9%61.5%5.5%קבריולט

2.2%-92675396.3%53.8%אסרס

7.8%-78515396.3%48.2%גרדן

78823964.6%56.3%0.3%ג'סיקה

92953934.6%58.8%2.8%מארסיי

92943594.2%57.9%1.9%מנצ'ל

5.0%-92703534.1%51.0%בומי

3.9%-92873053.6%52.1%איאקס

92812522.9%63.1%7.1%פלוקי

59531001.2%64.0%8.0%קוקיקטר

9.3%-9208450.5%46.7%סוגיטה

1.0%-5954400.5%55.0%קומנד ל

7881210.2%57.1%1.1%ג'יהול

56.0%ממוצע8,584 סה"כ

חומר המיהול. שינוי זה בוצע לאחר פגישות עם אנשי מקצוע במעבדות בחו"ל וכן קריאה ב

 בשיטה זו. ותמשתמש ,בעולם פריםעבדות המפיקות זרע הממקצועי. מרבית מ
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 סיכום ומהלכים לביצוע

פוריות היא גורם מתעתע ומורכב מגורמי משנה רבים אשר כל אחד יכול להשפיע על העלייה 

או הירידה בביצועי הפוריות. בישיבה נסקרו ונדונו כל הנקודות המוזכרות למעלה, ולהלן 

 המסקנות:

על הירידה בשיעורי ההתעברות לא נמצא גורם אחד המשפיע בצורה דומיננטית  .1

 בעגלות

כיוון שגורמי הפוריות תלויים האחד בשני, כנראה שסיכום כל הגורמים יחד, השפיעו  .2

 על הירידה

 גורם שכבר סוכם לבחון אותו במשבר הקודם של ירידת שיעור –עומס חום  .3

 בהיבט המחקרי והממשקי.  עדיין לא נבדק -( 2011-12ההתעברות בעגלות )שנים 

 אה להצעות מחקר בנושא חשוב זהקרי

בחינה מחודשת של הסקר למשקים שנערך במסגרת המחקר שפורסם על ידיי ד"ר  .4

למשקים באזורים גיאוגרפים שונים. מסקנה עיקרית שנבעה  להפיצויניב לבון. 



מהסקר הקודם: הירידה בשיעורי ההתעברות בעגלות נבעה בעיקר משינויים 

 ים.מנהליים שבוצעו במשקים הנבחנ

תכנון משולב של  –דוח שינויים בגורמי הפוריות, טרם קבלת תוצאות הפוריות  .5

גורמים משיאון, החקלאית, המ"ב ושה"מ לתיכנון דו"ח לביצוע, כחלק ממעקב רציף 

למניעת התפרצות משברית. פיתוח דו"ח הניזון מנתונים הקיימים במערכות )בריאות, 

, גיל בהזרעה ראשונה, מצב גופני( מיםהזרעות, פרים, מזריעים, הזנה, ממשק יחו

 הוא חיוני ויבוצע באחריותו של יואל

המשך מעקב בשלוחות המבכירות והבוגרות. גם שם נצפתה ירידה בשיעורי  .6

 ההתעברות

לזרמת הפרים והשפעתה על  תוספת האנטיביוטיקהשיטת  עליבוצע ניסוי מבוקר  .7

  מדדי הפוריות

העלאת המודעות לכלל הגורמים המרכיבים את הפוריות, בביקורים המקצועיים של  .8

ון, המ"ב, שה"מ, מרכזי כלל המדריכים הפוגשים את הרפתנים )החקלאית, שיא

המזון(. הצפת הגורמים לפוריות, החדרת המודעות לפרטים הקטנים, תפתור המון 

 מהבעיה של שיעורי ההתעברות.

 

 בברכה,

 יואל


