
26.2.2021 

 שלום לכולם,

ם גורם ארבות נאמר ונכתב בנושא זה. ישראל מתמודדת כבר שנים רבות  – פוריות קיץ

גורם חשוב זה, אולם השאלה ב. לרפתות אמצעים רבים להתמודד כעומס חוםהמוגדר 

מגיעים שהנשאלת היא, האם באמת אנו משתמשים בכל האמצעים או שמא, עומסי החום 

 הכלים המתאימים להתמודד בכך. אתמספיק ין אלה, ולנו אלנקודות קיצון שכ

עומסי החום נמצאים למכביר בשה"מ, בספרות המקצועית בבנושאי ההתמודדות  פרסומים

ובמאמרים היוצאים מעת לעת בעיתונות המקצועית לרפתנים. בזמן הקרוב, עומד להתפרסם 

, באום ושות.()פלמנ מאמר חשוב המתאר את יכולת המשקים להתמודד עם עומס החום

ומסתבר שישנם משקים "שעברו את הקיץ" ובמיוחד את ספטמבר, בצורה טובה וגם 

הפגיעה בייצור החלב והפגיעה בפוריות הם נזק כלכלי גדול לרפת. רפתות בתוצאות יפות. 

כלים ושיטות עבודה נכונות, והיודעות לנהל ולהשתמש בכלים אלו, יוצאות, המעמידות 

 ותבמרבית המקרים, נשכר

 לא?  ותואחר ותיכול הןלמה 

 באזורים שונים בארץ. שיתופיים להלן מספר איורים המציגים קבוצת משקים 

וכלל  1לפי הזרעה  אוקטובר( –)מאי  הנתונים המתפרסמים הם של שיעורי ההתעברות בקיץ

 ההזרעות.

 השונים באזורי הארץ, אוקטובר-שיעורי התעברות בחודשים מאי - עגלות :1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נקודות האחוז בין משקי ההר ורצועת החוף לבין  4-מעניין לראות את ההבדל של כ -עגלות 

מצאים משקי הערבה. בשיעורי התעברות נמוכים יותר נמשקי עמק הירדן, נגב ועמק יזרעאל. 

פעם נוספת, ניתן לראות את ההשפעה של עומסי החום על העגלות. לכאורה, לשלוחה זו לא 

שנים, במיוחד  4-שהיא לא מייצרת חלב. אולם הירידה המתמשכת כבר כתוכנן צינון, משום 

 בחודשי הקיץ, מלמדת אותנו שאנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת. 



 מתחילים כל האזורים באנו לא רואים הבדלים במדיניות תחילת ההזרעה בעגלות.  2באיור 

עומת זאת, הבדלים חודשים, כלומר הבדל לא משמעותי. ל 14.4-14.7 בטווח הגילים של 

 .גדולים יותר בחודשי הריק, בשל שיעורי התעברות שונים

 וקטובר, לפי האזורים השוניםא-חודשי המנוחה והריק בחודשים מאי -עגלות  :2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םדולה ביניהונות גניתן להבחין בש ,בתוך האזורים לשלוחת העגלות,  בניתוח נתוני הרפתות

 נקודות האחוז )עמק הירדן ובית שאן(. 35עד כדי באזורים מסוימים הגיע ההבדל  .(1)טבלה 

אנו מנסים ללמוד על השונות הזו בסקר שנבנה ויופעל בקרוב על ידיי מדריכים משה"מ, 

שיאון, התאחדות והחקלאית. בסקר ננסה ללמוד על ההבדלים בין קבוצת המשקים העליונה 

  לעומת התחתונה, בכל אזור ואזור.

 ן, עליון ותחתון, בשיעורי ההתעברות, באזורים השוניםמשקי קיצו - עגלות: 1טבלה 

 אזור
מספר רפתות 

 באזור

 1הזרעה  ,% התעברות
כלל  ,% התעברות

 ההזרעות

 תחתון עליון תחתון עליון

 42.2 67.2 47.0 67.1 14 הר

 34.4 68.3 38.5 71.4 39 רצועת החוף

 42.0 62.7 46.5 67.2 27 שאר הארץ

 30.2 62.7 30.5 65.9 21 עמק הירדן ובית שאן

 33.8 57.9 32.9 65.0 27 נגב

 37.1 62.9 37.2 68.2 27 עמק יזרעאל וגליל תחתון

 38.2 50.7 39.1 66.7 7 ערבה

 



שיעורי ההתעברות בכל האזורים, למעט עמק הירדן בית שאן והערבה,  –מבכירות 

של אזור ההר בהזרעה  . ניתן לראות בברור את "היתרון" האקלימילהזרעה ראשונה, דומים

ראשונה וכלל ההזרעות. בשיעור ההתעברות של כלל ההזרעות, אזורי ההר, רצועת החוף, 

ההשפעה האקלימית ניכרת יותר באזורים של עמק יזרעאל וגליל תחתון, דומים בתוצאות. 

 עמק הירדן בית שאן, נגב והערבה. 

 אוקטובר, באזורי הארץ השונים-שיעורי התעברות בחודשים מאי -מבכירות : : 3איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וקטובר, לפי האזורים השוניםא-נוחה והריק בחודשים מאיחודשי המ -ת מבכירו: 4איור 
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 נהרק בערבה, יש. , בכל אזורי הארץ השוניםבמדיניות ימיי המנוחה גם כאן נראה דמיון רב

הם פועל  )למעט אזור הערבה( ריק הדומיםהים להזרעה ראשונה. ימיי ימ 7-של עוד כ עליה

 . 3יוצא לדמיון בשיעורי ההתעברות שניצפו באיור 



 35, עד כדי שונות גדולה בין המשקים בתוך האזורים, קיימת ת המבכירותגם בשלוח

 נקודות האחוז בשיעור ההתעברות להזרעה ראשונה. 

גם בהזרעה ראשונה וגם בכלל בשלוחה זו נצפו הבדלים גדולים יותר בין האזורים,  – בוגרות

יותר משיעורי  יםההזרעות. במספר אזורים, שיעורי ההתעברות של כלל ההזרעות היו גבוה

הר, שאר הארץ, עמק הירדן ובית שאן. התוצאות הנמוכות  :ההתעברות בהזרעה ראשונה

 . מרצועת החוף קודות האחוזנ 5-, בהפרשים של כבאזור עמק הירדןביותר נצפו 

 אוקטובר, באזורי הארץ השונים-שיעורי התעברות בחודשים מאי -בוגרות : 4איור 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ימים בין עמק הירדן  9. עד בין האזורים במדיניות ימי המנוחה ניתן לראות שונות קטנה 

 99 –תוספת של עוד כשבוע ימים לימיי המנוחה והוא ב לנגב. גם כאן, אזור הערבה שונה

 ום הגבוה ביום ובלילה, באזור זה ובאזור עמק הירדן ובית שאןהאקלים השונה והח ימים.

גם  על ביצועי הפוריות של הרפת. משפיעמהווה גורם )כולל את הרפתות בבקעת הירדן( 

באזורים אלו, קיימים הבדלים בתוצאות בין הרפתות. רוצה לומר, אמנם האקלים הוא משפיע 

, גם יותר ביצועי פוריות טוביםאולם יש רפתות היודעות להתמודד ולהגיע לדומיננטי, 

 . גבוהיםהחום הבעומסי 

 וקטובר, לפי האזורים השוניםא-וחה והריק בחודשים מאיחודשי המנ - בוגרות: 5איור 

 

 

 

 

 

 

 



 

ת העגלות נפגעת בביצועי אזורים שונים בארץ נחשפים לעומסי חום אחרים. שלוח – סיכום

שבשנה האחרונה, העגלות נפגעו בכל חודשי ובעיקר בקיץ. נכון , כבר מספר שנים, הפוריות

 . השנה, בהשוואה לשנה הקודמת, אולם ללא ספק, הקיץ תרם רבות לכך

מגמה של התחממות הקיציים, והופעה שכיחה יותר של עומסי חום קיצוניים למשך זמן ב

ת שלוחכל השלוחות ובפרט לבמתן פתרונות סביבתיים ל ,חשוב אחרתלארוך, עלינו להתחיל 

 העגלות.

ופלות ברמות צינון כאלו או אחרות, נראה דמיון רב יותר בתוצאות, בשלוחות הפרות, המט

 במיוחד בשלוחת המבכירות.

השונות הגדולה בין המשקים, המופיעה לרוחב כל השלוחות באזורים השונים, מצביעה על 

 פתרונות לא דומים בין המשקים.

גבוהים לעומת  אנו נערכים לסקר מקצועי ונרחב, שיחל בקרוב במשקים, שלהם מדדי פוריות

השונים. מטרת הסקר היא ללמוד על  םמשקים שלהם מדדי פוריות נמוכים, בין האזורי

 כדי "ליישר את הקו" כלפי מעלה. ,הנקודות המשפיעות ביותר שניתן לשפר

בעקבות הסקר, ופרסום התוצאות, ובעקבות מאמרים מקצועיים הדנים בבעיית הפוריות 

 . נושא תעלההמודעות לוכנוסים ברחבי הארץ, 

כולי אמונה שבמודעות גבוהה יותר לבעיות הפוריות, שהן תמיד רב גורמיות, נוכל לשפר את 

 הביצועים ברפתות. 

הפעם נכתב בעיקר על האקלים השונה בין האזורים, אולם גורמים רבים ונוספים יכולים 

 בעבר ואמשיך לכתוב בעתיד כתבתילהשפיע, ועל כך כבר 

 שבת שלום

 ופורים שמח,

 יואל


