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 שלום לכולם,

. מגמת 2021עבר עוד חודש ואנו יכולים לנתח את מדדי הפוריות של חודש ינואר  – פוריות

. 2019מינואר  כה, אולם נמו2020א דומה לינואר יהשיפור בפוריות הייתה גם בינואר, וה

 התוצאות מעניינות ולהלן החלוקה לשלוחות.

והיה  2020לא עלה לעומת ערכו בדצמבר בהזרעה ראשונה, שיעור ההתעברות  – עגלות

-. יש לציין שבמרבית השנים, חודשים ספטמבר2020זהה לשיעור ההתעברות שהיה בינואר 

קיימת עלייה בשיעוריי ההתעברות. השנה הייתה עלייה חדה  מספטמבר, אולם מתפברואר, 

ין דצמבר לינואר. תקוותי שמגמת העלייה תחזור להיות לקראת חודשים היא נעצרה ב

גם  , אולם2020ובה יותר לעומת ינואר טמעט פברואר ומרץ. בכלל ההזרעות, נראית תוצאה 

  כאן הסתמנה עצירה בין דצמבר לינואר.

  2019-21 וכלל ההזרעות, לפי חודשים, בשנים 1התעברות להזרעה  שיעורי -עגלות  :1איור 

 

. בניגוד לעגלות, 2021לינואר  2020המשך מגמת עלייה יפה מספטמבר  – מבכירות

הייתה עלייה של , 21-לינואר 20-בין דצמברבשלוחת המבכירות, לא הייתה עצירה בעלייה ו

 והכללית, בהתאמה. הזרעה ראשונה שיעורי ההתעברות של הב ,נקודות האחוז 3 -ו 5

 2019-21וכלל ההזרעות, לפי חודשים,  1התעברות להזרעה  שיעורי - ת: מבכירו2איור 



זו, רצוי לשים לב למגמה המתפתחת בין שעורי ההתעברות בהזרעה ראשונה בשלוחה 

נצפתה ירידה  לעומת ההתעברות הכללית. בעוד שבשיעורי ההתעברות בהזרעה ראשונה

המציאות בשיעורי נקודות האחוז(, לא כך  10) 21-ינוארול 20-לינואר 19-בין ינואר תלולה

  תוצאה דומה.קיימת  ,21-לינואר 20-ההתעברות הכלליים. בין ינואר

-מעבר לכל הגורמים המשפיעים על הפוריות, שמתי לב למגמה מעניינת המתרחשת כבר כ 

 שנים והיא הירידה במספר ימיי המנוחה למבכירה.  4

  )קיבוצים( , ברפתות המשותפותמספר ימי מנוחה ממוצעים -ירות מבכ: 1טבלה 

 מספר ימיי מנוחה  תאריך

 105.2 18-ינואר

 103.1 19-ינואר

 101.0 20-ינואר

 99.0 21-ינואר

 

כל הזמן, ושלא תהפוך  מדיניות זאת המגמה היא נכונה וכנראה גם כלכלית. אולם רצוי לבחון 

 להיות גורם שלילי על הצלחת ההזרעות הראשונות.

יפה העלייה מגמת הדומות לשלוחת המבכירות. הווה אומר, המשך המגמות  – בוגרות

 8-, כ21-ועד ינואר 19-שים בשיעוריי ההתעברות של ינואר, אולם הפר2020מספטמבר 

-ל 2020בין השנים  יםתעברות לכלל ההזרעות, דומהנקודות האחוז. לעומת זאת, שיעוריי ה

2021. 

 2019-21וכלל ההזרעות, לפי חודשים,  1התעברות להזרעה  שיעורי - בוגרות: 3 איור

 

ולא נראה לי שזה  משמעותיתבצורה , אולם לא גם כאן, יש ירידה במספר ימיי המנוחה

ימים בין מספר ימיי המנוחה במבכירות  10-. הפרש של כהגורם העיקרי לירידה בין השנים

לימיי המנוחה בבוגרות. כך היה לאורך שנים, וכך גם כנראה נכון לבצע. המבכירה היא ללא 

כל הזמן לבדוק כלכלית  או המלטות מאוחרות יותר. רצוי 2ספק "חיה אחרת" לעומת המלטה 

 תעברות של הזרעה ראשונה.הגם שלעיתים זה פוגע בשיעוריי ההאת מדיניות ימיי המנוחה, 
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3,1101,0635.66.02,0472.52.0אפטר4,590830.44,5075.56.09357גוגל9037

3,7941,5607.96.02,2342.62.0סלים3,0412281.12,8133.55.09372שושן7933

2,5376323.36.01,9052.32.0בירו3,1441,4707.310.01,6741.99361אייפק9059

2,658410.22,6173.25.0ראג'3,8781,4057.39.02,4732.99376בוסלדו9023

2,502230.12,4792.95.0איסטר2,917160.12,9013.56.09359סטז'ר9078

1,7544152.16.01,3391.62.0בלאר7,0852,66814.011.04,4175.35.09362ברנסלי9032

1,3413952.06.09461.12.0בבון5,0162651.34,7515.66.09382סרג'יו9113

2,307340.22,2732.75.0אלישע2,909380.22,8713.45.09356רונלדו9088

2,463240.12,4392.95.0ג'ירן3,202140.13,1883.85.09368אטרתן9096

1,2173071.66.09101.12.0קבר4,5041,2426.411.03,2623.95.09374אייסמן9145

1,986150.11,9712.35.0ווימר2,3626243.29.01,7382.14.09370וויירי9001

2,3591,1316.06.01,2281.52.0אמפ3,069450.23,0243.65.09353רעשן9089

1,734130.11,7212.15.0סקובי8706043.28.02660.39397דאוסן9127
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1,7977543.91,0431.2משען1,0844102.26740.89075נואו האו5,066
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 )קיבוצים( , ברפתות המשותפותמספר ימי מנוחה ממוצעים - בוגרות: 2טבלה 

 מספר ימיי מנוחה  תאריך

 93.2 18-ינואר

 93.5 19-ינואר

 92.8 20-ינואר

 90.8 21-ינואר

 

 כלל המזריעים יקבלו לאחר פרסום לוח הפרים את מדדי הפוריות בצורה פרטנית.

פרסום לוח הפרים החדש, תמיד חשוב לבחון את לקראת  – 2020 דצמברהזרעות לוח 

 .20דצמבר  –תכנית ההזרעות שהייתה בפעילות הלוח האחרון 

 2020: הזרעות בפועל לעומת המלצת שיאון ללוח דצמבר 3טבלה 

 

: נבחנים, צעירים ג'נומים, זרמות נוספות )מחו"ל( קיימים בלוחלפרים ארבעה סטטוסים 

בכל סטטוס, ההזרעות התחלקו לעגלות ולפרות. שיאון נותנת את המלצתה  וזרמות פוריות.

ניכרים בעיקר בהזרעת העגלות. להלן מספר  הגורפת לכלל הרפתות, אולם השינויים בשטח

 דגשים:

 היה  ,המתאימים לעגלות והצעירים, במרבית ההמלצות לפרים הנבחנים - עגלות

נקודות  3 -, שהזריע בברנסלישימוש נמוך יותר בפועל לעומת ההמלצה, למעט 

 האחוז גבוה יותר מההמלצה.

 הפרים פריי היבוא ופרים פוריים. לעגלות, הזריעואת החסר  - פרי יבוא ופוריים 

רצון המזריעים והרפתנים  זו תולדה שלהפוריים היו בשימוש מעבר לכל פורפורציה, 



במיכליםהוזמןסה"כפסילותהזרעות

866439091,500591סמירה5065

1,124891,2131,440227נואו האו5066

1,3421291,4715,0003,529קבריולט5699

715537681,500732ספקטור5849

750548041,200396קוקיקאטר5953

4,7973685,16510,6405,475

שם ומספר הפר

סה"כ

)נמוך בחמ"מ( הזריע בכמות גדולה יותר מכל פרי הלוח  גוליבר .לשפר את הפוריות

 )נבחנים ופרים צעירים(

 מרבית ההמלצות היו דומות להזרעות בפועל. גם כאן, את החסר הזריעו   - פרות

 הפרים הפוריים.

 היה  – אייפקפרים שזרמתם הסתיימה במהלך הזרעת הלוח. שני  – אייפק וסלים

מרבית המזריעים הצליחו  צפוי ותוכנן לשימוש רק בהזרעות הראשונות בעגלות.

צעיר שיצא מהפרייה בשל בעיות פר  – סליםלהשתמש בו לכל אורך זמן הלוח. 

. בשבועיים האחרונים, 3,000-ת ואף עבר את רף ההוא עמד בתכנון ההזרעו רגליים.

  הורגש מחסור אצל מספר קטן של מזריעים.

 הזרעות ללוח. בפועל  2,500-3,000-להגיע לכהשאיפה  – ג'נומיקים פרים צעירים

 100יגיעו עם ם גם הבצעו פחות הזרעות אולם  5 -פרים. שאר ה 8-יגיעו לכך כ

 למבחןויותר  בנותה

 הוספנו מספר פרים שזרמתם יובאה מחו"ל,  2020בלוח דצמבר  – זרמות נוספות

וזאת כדי לקבל מבחנים גדולים יותר לפרי חו"ל בארץ, ובכך לבחון בצורה מקצועית 

וטובה את ההתאמות בין מערכות הטיפוח. אמנם מגיעים עשרות ואף מאות זרמות 

של  ותבודד עד מאות ם מרביתם בשימוש של מספר עשרותממקור חיצוני, אול

. מבחן רחב ומוצק, מפרים אלו, לא ניתן לקבל והם "באים וחולפים". שיאון, הזרעות

 הוא טוב.הפר מבחן גם  ובכךכשהיא משתמשת בזרמת יבוא, הפיזור הוא רחב מאוד 

ואנו נמשיך להשתמש בחלקם גם בלוח  ,ון, השימוש בפרים אלו היה טובבלוח האחר

הבא כדי לסיים את הזרמה שלהם. להלן סיכום של השימוש שלהם )מעבר לזמן 

. הלוח האחרון( וכמות הזרמה שנותרה להזרעה. זרמה זו נמצאת במיכלי המזריע

ללוח הקיץ יוצא מהמיכלים, למרות שיש עוד מספיק זרמה. הוא ימתין  קבריולט

 שיתחיל באוגוסט.

 : שימוש בפרי יבוא: הזרעות, הזמנות והמנות שבמיכלים4טבלה 

 

 חג מימונה שמח,

 שבוע טוב

 יואל

 


