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 שלום לכולם,

שבוע הקרוב מתפרסם לוח הפרים והסקירה. בהתאם להנחיות משרד הבריאות  לוח הפרים:

 הפרים, זרמה והסבר על לוח הפרים בשיטת הקפסולות. אנו גם מחלקים את לוחות

 להלן המועדים, שאבקש להקפיד עליהם:

לפי שתי  ,שני אתרי החלוקהמה ברתתבצע חלוקת הז 11.8-ו 10.8 –ימים שני ושלישי ב

את לוחות ובעבר. בחלוקה תקבלו גם את דפי הלמינציה למכונית,  שנקבעו כברהקבוצות 

 .המודפסים לחלוקה למשקים הפרים

מועדים שונים, שבוע עד שבועיים לאחר  4-הסבר על לוח הפרים ומהנעשה בשיאון יתבצע ב

 חלוקת הזרמה של הלוח החדש:

  17.8 –שני ה ביום  –קבוצת יום שני צפון 

 18.8 -שלישי הביום  –קבוצת יום שלישי צפון 

 24.8 -שני הביום  – קבוצת יום שני דרום

 25.8 -שלישי הביום  –קבוצת יום שלישי דרום 

 ההתכנסויות תתבצענה באזורים מאווררים וחיצונים למבנה: 

 ליד חלוקת הזרמהבמשטח  –בצפון 

 שבקומת הקרקעבחניה  –בדרום 

ההסברים יהיו בעזרת דפים שיחולקו למזריעים, וזאת בשל הקושי להציג את הדברים 

 עה על כך במיסרון.במידה ויהיו שינויים בתאריכים, תקבלו הודבמצגת באור היום. 

שאינם הקשורים לשיאון ו בכינוסים אלו, ננצל את ההזדמנות גם לתאר אירועים ומקרים

  פרייה.ולכן בדרום, יצטרפו גם עובדי המעבדה וה קשורים ללוח הפרים.

 הה למפגשאנו רואים חשיבות גבו . מכאן,התניות הקורונהאנו ממעטים במפגשים וזאת בשל 

דן ולשוחח, כפי שביצענו אחת לחודש במפגשי אייל. תהייה לכולנו ההזדמנות ל ו, שבזה

ע )או חובה על כולם להגיע )כל אחד ביום שנקבע לו(. במידה ואין באפשרות העובד להגי

 .כך, יש להודיע לגיורא או לי על החלפת היום(

במסגרת פגישות שיאון ולקוחותיה, עולות השאלות  הנערכים לאחרונה, במפגשיםפוריות: 

המתייחסות בעיקר לפוריות העגלות. כפי שדווח בסקירות הקודמות, יזמנו מפגש של אנשי 

המשך " –העגלות. שורת הסיכום למפגש הייתה דיון בנושא פוריות ה מקצוע שבמרכזו היה

. ניסוי זה ושאלון מקצועי לרפתנים עריכת ניסוי פוריות בשלוחת העגלות בשדה ,מעקב"

מתבצע כעת, ותוצאותיו נקבל בסוף השנה. בנוסף, אנו נערכים לשאלון שיגיע למשקים ובו 

במשקים (, 20מאי  – 19בתקופה הזו )ספטמבר שחלו  הממשקיםניסיון להבין את המהלכים 

   אלו. םבמדדי ורדבמדדי הפוריות ומשקים שי לושע

, אולם 19 דצמבר-19 בין החודשים ספטמברהיו במגמת עלייה  שיעורי ההתעברות -עגלות 

. בהתעברות כללית 54.7% עם בחודש מרץשפל הגיעה ללאחר מכן, מגמה זו התהפכה ו

ריל. אולם המרחק הגדול בין ביצועי , יש ניצנים ראשונים של שיפור בחודש אפלשמחתנו

יש לזכור, נקודות האחוז.  5 של ר גודל , באותם החודשים, קיים ונעמד בסד2020-ל 2019

אוקטובר, אולם -ם אוגוסטשלאורך שנים, שלוחת העגלות יורדת בביצועי הפוריות בחודשי



. בעת האחרונה, הבעיה שאינה (2 )איור לאחר מכן המדדים עולים ומגיעים להתייצבות

 לא הגענו להתייצבות בחודשי החורף והאביב. פתירה עדיין, מדוע בשלוחה זו 

במפגש האחרון ברמת הגולן, דנו זאת רבות. בסוף "הישועה" תגיע מהשטח, וכנראה לא 

ואנו ממשיכים בהם  ,ם "האינטימיים" הללו, אין להם תחליףמהמערכות מלמעלה. המפגשי

 .מפליםליד רפת  גש האחרוןפבכל רחבי הארץ. להלן שתי תמונות ממספר נציגים שהיו במ

 

אלו, שיעורי ההתעברות הם בהתאם לעונות השנה. גם כאן בשלוחות  – מבכירות ובוגרות

המדדים בשנתיים האחרונות, אולם ההפרשים קטנים יותר. מדדי הפוריות, נמוכים לעומת 

 לצמצוםבמבכירות, המגמה היא אף  נקודות האחוז. 3בבוגרות, ההפרש מצטמצם עד כדי 

 .(2 יותר )איור רב

את הטמפרטורות  מזכיראנו עדיין לא הגענו לניתוח חודש מאי, אולם כבר עכשיו אני 

. במיוחד בלטו ימים 7-10: האירוע היה לאורך זמןהקיצוניות שחלו בחודש זה. הפעם 

בו הפרות אמורות לפלוט את החום. גלים זמן  – )המינימום( הטמפרטורות הגבוהות בלילות

ים המציינים הירוק יםשימו לב לקווכאלו אירעו בעבר, אולם השונה הפעם הוא "משך הזמן". 

ת המינימום היו באותם ימים קיצוניים, טמפרטורו את הממוצעים לחודש זה בשנים עברו.

כנראה שחודש זה ישפיע על   בשנים עברו..... מפרטורות המקסימוםגבוהות יותר מממוצע ט

הביצועים ברפתות וימשיך להשפיע 

גם חודש לאחר מכן. כאן לפחות יש 

נראית לעין. עדיין אין זה סיבה ה

פותר אותנו מלנסות ולמצוא את 

הגורמים העיקריים לירידה 

 בהתעברות בכל השלוחות.

  

 מקסימום: טמפרטורות ה1איור 

. 2020בחודש מאי  והמינימום

 )מאתר השירות המטארולוגי(

 

 



 

 , לפי חודשי השנה 2018-2020: שיעורי ההתעברות הראשונה והכללית בשנים 2איור 

 

 יקבל כל מזריע את הדו"ח המקצועי שלו.בתחילת השבוע 

 שיהיה לכולנו שבוע טוב

 ותחילת לוח פרים מוצלח

 יואל


