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 שלום לכולם,

. עולה בצורה משמעותית הראשונות של תקופה בה מספר ההזרעות בפתחהאנו  –הזרעות 

הוא תמיד הלוח המשמעותי מבחינה גנטית וזאת משום שמרבית הרפתות  אפריל"לוח "

 .תחילת הקיץ - בישראל נוקטות במדיניות הזזת החלב ל"חלב קיץ" ומדיניות הזרעות אביב

מדדי ל בולטה גורםהשהוא  ,לפני השפעת הקיץ ,לעבר את העגלות/פרותפיק להס ,מטרהה

עלייה  בברור, כל שנהמזהים  ,הראשונות במעקב אחר מספר ההזרעות .פוריות נמוכים

מאי וירידה בחודשים יוני ויולי. החודש הנמוך ביותר במספר עד מרץ בחודשים משמעותית 

ממחיש את המגמות הללו.  1איור  ההזרעות הראשונות, הוא במרבית השנים, ספטמבר.

הייתה  2021אפשר לזהות גם שינויים קלים בין השנים, במספר ההזרעות הראשונות. בשנת 

. הפרשים שליליים ודומים היו רץ(מ-הזרעות ראשונות )מצטבר ינואר 1,580 -ירידה של כ

הזרעות ראשונות )איור  238בחודשים ינואר ומרץ, לעומת פברואר שבו ההפרש עמד רק על 

1.) 

 2021-ו 2020: מספר הזרעות ראשונות לפי חודשים בשנים 1איור 

תמונה אחרת נראית בכלל ההזרעות )ללא פסילות והזרעות כפולות(. החודש הנמוך ביותר, 

 ,אוקטוברהמגמה היא עלייה. בחודש עד יוני, מכאן והלאה, אר. בסך כלל ההזרעות הוא פברו

 עד פברואר, מגמת ירידה. ,מתקיים פיק נוסף, ומשם והלאה

 גורמים: מספרכמות ההזרעות הכללית, מושפעת מ

  למעלהתוארה  –מדיניות ההזרעות הראשונות 

  שמדדים אלו נמוכים יותר, מספר ההזרעות עולה. ככל  –מדדי פוריות 

 שפיעה על החלטות מדיניות המכסות נקבעת אחת לשנה ומ -מכסות ורפת בגדילה

הרפתנים להשאיר/להוציא פרות מהרפת. במידה ופרות נשארות, הן תוזרענה. גם 

במידה והרפת רוכשת מכסות היא תזריע "כל זנב". השפעות אלו הן גורמים שוליים, 

 אולם עדיין יכולים לגרום לעלייה במספר ההזרעות.

 



יתכן שהשנה הנוכחית תתנהג  הייתה שנה שכל הנקודות שתוארו, התקיימו. 2020שנת 

 .2020אחרת, אולם בינתיים, המספרים של כלל ההזרעות נראים במגמות שהיו בשנת 

 )ללא כפולות ופסילות( 2021-ו 2020לפי חודשים בשנים הזרעות כלל המספר : 2איור 

מצטמצמים מינואר ועד מרץ.  הראשון של השנה רבעוןההפרשים במספר כלל ההזרעות ב

בחודשים פברואר ומרץ, הצטמצם . 2020הזרעות יותר מינואר  2,293היו  2021בינואר 

 .(2)איור  , בהתאמה52 -ו 1,383 -המרווח ל

 בים אחר מספר ימיי השיא אנו עוקמדדים אלו באים לידיי ביטוי גם בעבודתם של המזריעים. 

, לפי אזורים ומזריעים. נתון זה, (, למזריעביום ומעלה ופסילות הזרעות 60)=  בחודש

 . הממוצע ליום והפסילות משפיע גם על מספר ההזרעות

אלא גם כולל את הרכב  ,עומס העבודה על המזריע אינו נתון בלעדי של מספר ההזרעות

כמות הנסיעה בק"מ בתוך האזור.  מושבים( וכן אתהמשקים שיש להזריע באזור )קיבוצים ו

מספר , הינו נתון חשוב המשפיע על לם ללא ספק, כמות ההזרעות הראשונותאו

. ההבדלים של כלל ההזרעות עבורםמזריע באזורו ועל האחריות שלו העגלות/פרות שיש ל

באזור, נובעות גם ממדדי הפוריות של המשק והמזריע ומשפיעים בצורה ניכרת על מספר 

 ההזרעות/פסילות הכללי באזור. 

היו  2021מספר ימיי השיא לחודש ואת ממוצע ההזרעות היומי. בינואר ממחיש את  3איור 

הזרעות/פסילות ומעלה. באותו החודש הממוצע ליום הזרעה/פסילה  60ימים שבהם היו  11

. פברואר הינו החודש הנמוך ביותר בשנה, ומשם והלאה, אנו במגמת עלייה. 34.5עמד על 

יש יותר ימיי  אפרילבפחות ממחצית של החודש. הימים הראשונים  13-רק ל חאפריל מנות

 לעומת חודשים שלמים שקדמו לו.  ימיי שיא(, 15)= שיא

קרובות חודשים שהם העמוסים ביותר. המזריעים לעיתים  4-ההתחלה לתקופה זו, היא 

. מנגד, המסגרת הקשוחה עולים בעשרות אחוזים בכמות ההזרעות/פסילות היומיות שלהם

של שעת ההזרעה ברפת גורמת למתיחות וללחץ המשפיע על מקצועיות המזריעים 

 והרפתנים כאחד. 



אנו כולנו צריכים להיעזר בסבלנות ובידיעה שהמזריע, קרוב לוודאי, יגיע קצת יותר מאוחר. 

וד בעומסי העבודה הללו, המזריעים יכולים לעמהוא אינו מתעכב מרצון אלא מעומס עבודה. 

. הריצה הבלתי אולם הם לא יכולים להתמודד עם "עומסי הלחצים" המופעלים ממשקים רבים

כמות עלייה משמעותית בו 11-ל 7שעיקרה נע בין  ,יםקבוע לעמוד בלוחות זמנים ,אפשרית

צועי והשירותי כפי שהוא יכול גורמת לירידה ביכולת המזריע לתת את השירות המק ,הזרעות

  לתת. 

טוב למזריע, בתקופה שבה זר בסבלנות, באדיבות וביחס עמכאן יוצאת הפנייה לכולם, להי

במיוחד האירוע  את שעות ההגעה.במקצת רים החייבים לרווח ה למספמספר ההזרעות עול

, בין לחוסר איזון מוחלט. פעולה זו גורמת מדיניות סנכרונים גם ,בתקופה זו בהתווסף ,מוקצן

 ימיי השבוע. 

אנו חייבים להבין את כל המהלכים ביחד ואחר כך לבחון לאורם את מדדי הפוריות. אלו 

 גורם אחר. גורמים המשפיעים, לעיתים אף יותר, מכל 

 בעיקר הרגיעה, יתרמו רבות לפוריות.המתינות, הסבלנות, השיגרה ו

 היהלגבי הזרעות יום השישי ש ,ותתנים/ישירות לכלל הרפ שפנה פנייה דומה הייתה במסרון

 ת. גשר בין החג לשב

 2021: מספר ההזרעות היומי ומספר ימיי השיא בשליש הראשון לשנת 3איור 

 

 

 

 



 ואם בהזרעות עסקנו,

 נכחדההעוסקות בדיני הלידה ומחלה שכבר מצורע – להזכיר לכולם, השבוע פרשת תזריע

סתם למתעניינים.....לא כל יום אנו מוזכרים ב"ספר" ומוקדשת פרשה  הצרעת. – לםהעומ

 בפני עצמה....תזריע

 , ולכולם

, שלצערנו גדלה משנה לשנה. היינו בבתי הקברות ובמשפחות חדנו עם משפחת השכוליהתי

 נלקח מהם בטרם עת.  ,שהיקר מכל

גאווה  – והחברים משפחהג הבחוו ,המנגלים עשןטבע, עצמאות שהיו בולמחרת, בחגיגות ה

 .....ועל הקורונה שמתחילה להיעלםאירועי התרבות ההמוניים, הישגים, על המצטיינים, העל 

 לשגרהחוזרים  ומכאן,

 ,בוע טובבת שלום ושש

  יואל

 

 

 

 

 


