
השפעת שעת ההזרעה על -2018קיץ 

.התעברות פרות חלב

.מ"חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח בע-שיאון

השפעת שעת ההזרעה על -2018קיץ 

.התעברות פרות חלב

שיפמןאמיר 
מ"חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח בע, שיאון



רקע

והקיץהאביבבעונותשנהמידי•
שעתלהקדמתפניותמתקבלות
פרותכיטענהמתוךההזרעה

נפגעותבצהרייםהמוזרעות
.התעברותןבכושרמשמעותית

הזרעהלמסלוליוצאיםשיאוןמזריעי•
מראשקבועעבודהסידורי"עפיומי

.עבודהאזורי35-להמתוכנן

השעותביןנעותההזרעהשעות•
חלקנדיריםבמקרים.06:00-13:00

השעהעדנמשכותמההזרעות
14:00.



בעונות החמות בשעות הצהריים  המוזרעותהאם אכן פרות 
?  נפגעות בכושר התעברותן

2018נערך ניתוח ארצי להזרעת פרות בקיץ •
.במשקים מדווחים

–מאי ניתוח הנתונים התבצע עבור חודשים •
לבדיקת שיעור התעברות פרות  ספטמבר 

.  לפי שעת ההזרעה, חלב

הנתונים נבחנו  •

ברמה הארצית  

במגזר השיתופי והמשפחתי  

ובאזורים גאוגרפיים הסובלים מעומסי          

.  עמק הירדן והערבה-חום חריגים 



נתונים ארציים  
במשקים משתפי  

פעולה
ספטמבר  –בין החודשים מאי •

.פרות128,433הזרעו 2018

מההזרעות בוצעו עד 72%•
10:00השעה 

שהזרעוהתעברות הפרות •
הייתה 10:00לאחר השעה 

זהה להתעברות בין השעות 
10:00–06:00.

שעת 

הזרעה

התעברותהריונות  הזרעות

06:00-10:0092,35424,19126.2%

10:00-13:0036,0799,73627%

128,43333,92726.4%כ"סה

ספטמבר  –נתוני הזרעות ארציים מאי 

2018
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2018ספטמבר -מאי -נתוני התעברות ארציים לפי שעה 

הזרעות אחוז ההתעברות



פרות-2018ספטמבר –מגזר קיבוצי מאי 

התעברותהריונותהזרעותשעות הזרעה

201806:00-10:00596561590026.65%קיץ 

10:00-13:0025060711328.38%

847162301327.16%כ"סה

מכלל ההזרעות לאותה תקופה התבצעו במגזר השיתופי66%

10:00מההזרעות עד 70%

טובה יותר10:00התעברות לאחר 
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2018ספטמבר -התעברות מגזר קיבוצי מאי 

הזרעות התעברות



פרות2018ספטמבר -מגזר מושבי מאי 

התעברותהריונותהזרעותשעות הזרעה

201805:00-10:0031607801325.35%קיץ 

10:00-14:0010603252123.78%

422101053424.96%כ"סה

1200-140099923623.62%

10:00מההזרעות עד 75%

לא  –מעט נמוכה יותר 10:00התעברות לאחר 

מובהק



פרות2018קיבוץ בנגב קיץ 

התעברותהריונותהזרעותשעות הזרעה

201805:00-10:00781417.95%קיץ 

10:00-14:0042811125.93%

50612524.70%כ"סה

פרות2018מושב בנגב קיץ 

התעברותהריונותהזרעותשעות הזרעה

201805:00-10:00225447120.90%קיץ 

11:00-14:003326519.58%

258653620.73%כ"סה



פרות2018עמק הירדן קיץ 

התעברותהריונותהזרעותשעות הזרעה

201805:00-10:00114728224.59%קיץ 

10:00-14:00187551027.20%

302279226.21%כ"סה

פרות2018ערבה קיץ 

התעברותהריונותהזרעותשעות הזרעה

201805:00-10:00399490922.76%קיץ 

10:00-14:0088219822.45%

4876110722.70%כ"סה



מאוחרתבשעההזרעההאם
? המזריעפסילותאחוזיעלמשפיעה
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כלל ארצי2018ספטמבר –אחוז פסילות לפי שעת ההזרעה אפריל 

פסילות פסילות דם

22,379 34,771 36,043 34,430 29,354 16,815 5,536

הזרעות                  

1,812



סיכומים ומסקנות

טובהלהתעברותתרמהלאמוקדמותבשעותהזרעה2018קיץנתוניי"עפ•
.יותרמאוחרותבשעותלהזרעהעדיפותדווקאנמצאהמהמקריםבחלק.יותר

בשעותדםר"עפסילותאחוזכאשר,זהיםהיממהשעותלאורךהפסילותאחוז•
ההזרעהבשעותהתעברותאחוזיזאתעם.יותרגבוההמאוחרותההזרעה

.שיאוןמזריעישלגבוהותיכולותעלשמראהמהיותרגבוהיםהמאוחרות

לטובהמשפיעיםהנראהככלהפרותצינוןמערךוייעולנכונהממשקיתהערכות•
.הצהרייםבשעותהמוזרעותפרותהתעברותעל

השעהלאחרוהזרעות,13:00השעהאחרימבוצעותמההזרעות1%-מפחות•
.ביותרנדירותהינן14:00

.ההזרעהשרותמערךאתלרווחמאפשרתהצהרייםבשעותהטובהההתעברות•

.תוקףמשנהאלולנתוניםלתתמ"עהנתוניםוהרחבתמעקבהמשךנדרש•



על  תודה

ההקשבה


