
5.3.2021 

 לכולם שלום,

כלל החודשים לפי שיעורי ההתעברות ל לתת את באפשרותנוהפעם  – פוריות שנתית

כפי שנכתב לפני חודש, מגמת העלייה בכל השלוחות היא יפה . השלוחות השונות

 ומשמעותית. 

ההפרשים המשמעותיים בשלוחת העגלות בחודשים ינואר עד יוני, אינם עדיין  - עגלות

מוסברים דיים. אומנם השימוש במספר פרים שזרמתם הייתה שלילית, הוסברה כבר 

היו עם פוריות זרמה  ,בשלוחה זו עיקר הפרים שהיו בשימושאולם, . בסקירות קודמות

היה שום שינויי לא  –חיובית וטובה. ראו את הנעשה מ"ספטמבר השחור" בואכה דצמבר 

 זה פלא, עלייה גדולה בשיעוריי ההתעברות (, וראה2020בשימוש הפרים )לוח אוגוסט 

 מגזר השיתופיב ,2020 – 2018בשנים  ,בשלושת השלוחות ,: פוריות חודשית1איור 



אחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמות

6914.112,27473.11,1366.82,70016.12,05710.98051.66,14711.23,15910.7

אחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמות

5863.611,99473.41,1847.22,57815.81,99210.97531.55,89910.83,05310.4

אחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמות

7423.615,62275.81,2926.32,96014.42,51810.98151.55,95110.23,59212.5

אחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמות

5,8477.645,79159.610,06913.115,09219.715,37416.75,7723.213,3097.425,54333.2

אחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמות

5,3287.442,96460.09,35513.113,98819.515,42117.75,5393.312,7237.425,35333.6

אחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמותאחוזכמות

5,9237.150,77861.210,91913.215,37418.519,06318.75,6643.012,1276.428,96837.4
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מסונכרנים5-1718-2526-3536-60

במחצית הראשונה של השנים.  בשלוחת הפרות )מבכירות ובוגרות( היו הפרשים קטנים

, ובמיוחד ספטמבר, מקשים רבות על חזרתן של אולם כאן ההשפעה הדרמטית של סוף הקיץ

, ההשפעה הייתה גדולה יותר. סימנים טובים 2020בשנת  .פוריותהייצור וההפרות לביצועי 

 .2019נראים במגמת העלייה שמביאים את דצמבר לכמעט לאותם תוצאות כפי שהיו בשנת 

 .1מוצגים בטבלה נים, יי פוריות בהשוואה בין השלהלן עוד מספר נתונ

 בשלוחת 2018-20מחזורים, הזרעות, פסילות ושליליות בבדיקת הריון בין השנים  :1טבלה 
 העגלות והפרות, במגזר השיתופי            

 נקודות לציון: רמספ

  עלייה של כשתי נקודות האחוז בין מזהים  –הינו המחזור התקין  18-25מחזור

 למזריע. גשת הפרה כיוון חיובי לההשנים. נקודה חשובה המעידה על 

  הרצון  , ממחישה אתעלייה זויתכן שבמחזורים מסונכרנים. עלייה  –בשלוחת הפרות
 בפועל,טובה. האם עוזר? שאלה לפתור בעיות פוריות בעזרה הורמונאלית חיצונית. 

אומנם, יש הטוענים ששיעורי ההתעברות הם לא  מזהים נסיגה בביצועי הפוריות.
זיהוי שיעור המדד המספיק לאמוד נכונה את מדדי הפוריות אלא שילוב של 

כפי שנראה בשילוב . (PR)שיעור ההתעברות. כלומר שיעור ההריונות  Xהמחזורים 

ון שיעורי ההתעברות , מדד זה מקבל "מכה" חזקה מכיו2וטבלה  1של איור 
 כים.הנמו

  ירידה. לכאורה נראה במגמה טובה, כלומר הרפתן מגיש במגמת  –פסילות מזריע
מטה בשל  יתכן גם שהוא מוטהלמזריע את הפרות הדורשות בצורה "מדויקת" יותר. 

. למדד הפסילות לוקח זמן רב שבשנים אלו, שיאון קלטה מספר מזריעים רבהנקודה 
  .יותר להיקלט

  שעלה בצורה משמעותית בשנה האחרונה, במיוחד מדד  –שליליות בבדיקת הריון
בשלוחת הפרות. מדד התומך, פעם נוספת, לביצועי הפוריות הנמוכים. פרות אלו לא 

יותר מן השלילי. יקת הריון וקיבלו את הסחזרו למזריע לאחר מחזור אלא באו לבדי
 בשבועות הראשונים? יתכן.  ספיגות

 
ביחד , אנו יוצאים בקרוב בשאלון המגיע יות השוניםגורמי הפורבכל מקרה, כדי לאמוד על כל 

 היציאה לשטח. תמאחד הארגונים. השבוע, סיכמו את השאלון וכע מדריךעם 
 בכל מקרה, המגמה החיובית בכל השלוחות היא נקודת אור טובה להמשך החורף הנוכחי.



הביקוש הרב,  רשיאון פרסמה נתוני פרים לזרמה ממוינת כבר בדצמבר. לאו יבוא זרמות:
 עיקר זרמות ממוינות וגם זרמות רגילות.אנו ביצענו הזמנה נוספת שבה היו ב

היבוא מחו"ל, ארה"ב או אירופה, נוחל "זמנים קשים" בשל מגפת הקורונה. אנו כבר 
 כחודשיים לאחר חידוש ההזמנות ורק עכשיו מתחילות לנחות ההזמנות.

 :(נטע"נועה/ב"להלן הפרים )נתונים גנטים עדכנים אפשר למצוא 
 

 הגעהצפי  –שזרמתם ממוינת ורגילה  : פרים2טבלה 
 

 הערות זמן הגעה סוג זרמה גזע שם פר מס' פר

 כבר במיכליםנמצאת  –רגילה   ממוין/רגילה הולשטיין נו האו 5066

 בהתאם להזמנה הגיע רגילה ולשטייןה זלאז 5062

 בהתאם להזמנה הגיע ממוינת הולשטיין טופשוט 5987

 למרץ 15-מתוכננת למיכלים לפי הזמנה מה אמורה לנחות  ממוינת הולשטיין קיטל 5064

 למרץ 15-מתוכננת למיכלים לפי הזמנה מה אמורה לנחות  ממוינת+רגילה הולשטיין קוקיקאטר 5953

 למרץ 15-מתוכננת למיכלים לפי הזמנה מה אמורה לנחות  ממוינת הולשטיין פנסקולה 5985

 חלוקה למזריעים בשבוע הנוכחי הגיע רגילה אנגוס שחור אנטרפטואר 

 חלוקה למזריעים בשבוע הנוכחי הגיע רגילה אנגוס שחור הוור אמבישן 

 לקראת סוף מרץ מרץ ,הגעה רגילה וואגיו איקירו 4902

 לקראת סוף מרץ מרץ ,הגעה רגילה וואגיו מוטו מוט 4903

 
הזרמות הממוינות שהוזמנו כבר, נמצאות במיכלי המזריעים וישנם משקים שהחלו את 

 הזרעותיהם.
 

 שבת שלום ושבוע טוב,
 יואל

 

 

 

 


