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בתשי"דבמזרעהרפת

מב-רבההתקדמותלצייןאקחבשנה
נשארהוהשומןהחלבתשבתמקצועית.חינה
בפ-נתנסינושעברה.השנהשלהרמהעל

היתההתמותה-העגלותבדירקשיםגעים
נגרמהגםכןהסתיו.בחודשיביחודרבה,
פראיותהרבעותעקברציניתתקלהלנו

ניכר.במספרופרותמבכירותכךע"יונפגעו
מסוימיםשיפוריםגםלצייןישזאתובכל

להז-הראוימןמיוחדובאופןהענף,בכלכלת

העדר.שלהדיורבתנאיההתקדמותאתכיר
להשתמשהתחלנוהשנהשלהשניהבמחצית
מכמהביתרונותיהונוכחנוהחדשהבסככה
בני-שלהדיורתנאיגםבחינות.וכמה

שהרבהלאחרניכרת,במידההשתפרוהבקר
שהשיפורתקווהישמפרות.פונומקומות
שהננוכיווןמזורזבקצביימשךהדיחובתנאי
וכןבית-החליבהבנייתגמרבפניעומדים
העדרכלעבורהגדולההסככהאתמקימים

התיקוניםכלכילהניחישבני-הבקר.של
ובןהעדרבתנובתהעלאהעמםיביאוהאלה
הבריאות.מצברבהבמידהיוטב

הע-הרכבעלפרטיטלהלןלמסורננסה

וכןתנובותסיכומיתשי"ד,שנתלסוףדר
הענף.בעיותבשארנטפל

העדרהרכב
המצבאתנכונהולהעריךלעמודכדי
המספויםאתלהשוותאשתדלהדו"חבשנת
להלןניתנתהקודמות.השניםשללאלה
תש"י--תשי"ד,בשנלמהעדרהרכבעלטבלה

תש"י-תשי"דבשניםבמזרעהעדר1.טבלה

שנה).כלבסוף(

257ן2831273ן238!215ןס"ה

נש-העדרשגודללמדיםאנו1מטבלה

מת-,האחרונותהשניםבמשךמעטאךתנה

והמב-הפרותבמספרהדרגתיתעליהבלטת
יוגברהחלבשייצורלהניחכןאםוישכירות
הקרובות.בשנים

ולשנהלפרההממוצעתהשובה
ההתפת-אתלהדגיםכדאיזהבסעיףגם

אתכאןאביאהאחרונות.השניםבמשךחות
תשי"א-תשי"ההשניםעלהפרטים

ולשנהלפרההממוצעת.התנובה2.טבלה
בתשי"א-תשי"ד

תשי"דןחשי"ג~תשי"א~חשי"ב,פרטים

בק"גהחלבתנובת
4389148011469714650ן

3,68ן3,76ן3,96ן3,83ןהשומןאחוז
282ן279ן289ן276ןחליבהימימספר

מהבמידתירדההממוצעתהחלבתנובת
הי-היאיותרחמורההאחרונות.בשנתיים

ניתןהואאיןשכידוע;השומהבאחוזרידה
הזנהכגוןגורמי-חוץ,ע"יממששללהשפעה
הח-שהמחזוריםלהניחאיפוא,יש,;וטיפול
ירשולעדרנושהוכנסוהפרותשלדשים

הנמו-רמת-השומןאתמהפרים)(מאבותיהם

אותנו.להדאיגצרירזהכךומשוםיותר,כה
הואלפרהחליבהימישלהממוצעהמספר

מןאולםהאח'רונות,בשניםיציבכמעט
ב-30-20קטןבדרך-כללשהואלצייןהראוי

בעד-רגילשהיההממוצעהמספרלעומתיום

במכונות.לחליבהעברנובטרםרנו

העדרגיל
בחינותוכמהמכמההשובהזושאלה
כידוע,הפרה,תנובתהעיקריות.אתואזכיר
הפרותמגיעותרובפיעליהגילעםעולה

שנים6שלבגילרקההנבהכושרלמלוא
שללגילעדזהבשיאןלעמודמוכשרותוהן

בעלפרותשעדרמאליומובןשנים.12-10
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גםלהניבמוכשריותרגבוהממוצעגיל
שא-וככליותרוגבוהותממוצעותתנובות

מש-זההוייותר,רבהקשישותהפרותחוז

הבה-נתברבובההימיםלאריכותסימןמש

אחוז-הכלכליהיתרוןגםומכאןומות
ואפשרויותהחיבאינוונטריותרקטןהפחתה

יחידתחידושלצרכיבני-הבקרעדרצמצום

מת-כיצדכןאםנתבונןהפרות.שלהעדר

האחרונות.בשניםבעדרנואלהעניניםפתחים

השוניםגיליולפיהפרותעדר3.טבלה
באחוזים)(תשי"א-תשי"ד

הולנדיות-סוריותמהמעורבות1עגלותו-19

-השאררכלשנימדוראחתפרהלנוס"

דורותעלנמנות-עגלותו-72פרות103
שלרובולשביעייועדמהשלישיההכלאה

ה-גההכלאהמדורותהואהמעורבותעדר

גרנסיפרגםאצלנופעםפעל-כאמור5.6,
עגלות,ו-8פרות12בעדרנומצויותוכיום
הדםשאחוזכמובן(גרנסידםעודזורםבהן
הכ-בצאצאילדורמדורוהולךפוחתהזה

גרנסידםשובמזרימיםשאיןכיווןזו,לאה

שנים).כמהמזה

הולנדיותפרותשתירכשנותשי"דבשנת

היוצריכותוהןמהולנד,שהובאומשובחות

היהמהןאחתלפרי-רבייה.אמהותלשמש

ואי-הסתגלותעקרותבגלללחסלהכרח

ונקווהטובהפרההיאהשניהוהארץלתנאי
משובחים.בצאצאיםאותנותזכהשהיא

הפריםמצאצאיהואשלנוהעדרשלרובו

הפריםבנותהןניכרוחלק1און""שבאגודת

מעניןבמשביחים.והוכרובמבחןשעמדו
לפיהפריםשהערכתזובהזדמנותלציין

בכלשווהאינההשוניםשבמשקיםצאצאיהם
מונרך""הפרהוכרלמשל,כך,המקרים.

עלעולותבנותיואיןאצלנואולםכמצטיין,
ב,,און'המבחןהוכיחזהלעומת1הממוצע

תו-מבחינהנחות-דרגההואאלוף""שהפר

טובותהינןשבעדרנובנותיוודוקארשתית
חמד""הפראתעודלהזכירכדאילמדי.

עברהואגם,שניסכמהלפניבמזרעשפעל
ובזהמשובחכפרהוכרהרשמי,המבחןאת

אנו.גםנוכחנו

בעדתנואמהות-היסוד
מת-אםלבדוקרציתיהאחרוניםבשנים

ומהמסוימותאמהות-יסודבעדרנובלטות
לאחרנוכחתי,הורישו.שהןהאופייניםהקווים

משפחות-אםבעדרנושאיןברשימות,עיון

אולטובהמיוחדבאופןלציינןשאפשר
לעקובכדאישאיןמניחהנניולכןלרעה,
אלה.כיווניםלפיהעדראתולנתח

ןהשיגה
בגילרית~

ן
ש'.4-2

ן 34,6ן57,7ןתשי"א
36,3ן56,2ןתשי"ב
תשי"ג

ן
54,-

38,8ן
תשי"ד

-,39ן-,53ן

7,7
7,5
7,2
8,-

ממחצי-שלמעלהלמדיםהננוזומטבלה

זהומצבצעיר,הינוהפרותעדרשלתו
נטיהאמנםממתמנתאחדות.שניםכברנמשך

אבלהקשישות,הפרותאחוזלעלייתקלה
תשומתלהקדישצורךוישאיטיהואהתהליך

להת-שניתןלינראהזהלבעיהמיוחדתלב

חמורהסלקציהננהיגאםהרצויבכיווןקדם
זהולעומתוהמבכירותהעגלותבעדריותר
הפרותשלופסילהבסילוקזהיריםנהיה

מוציאיםשאיןכלללנונקבעהצעירותו

אתשהכזיבואלהאתאלאהפרותמעדר
תקופותשתילאחרבהןשתלוהתקוות
יקרהפעםלאלפחות.הראשונות,החליבה

בתקופהרקייצורןכושראתמגלותשפרות
השלישית.אףאוהשניה

העדרשלהגזעימוצאו
וגזעיםשלושהעלנמנהשבעדרנוהבקר

מצא-מעורבותטהורות,הולנדיותאצלנויש

ההולנדית-סוריתההכלאהצאי
שגםואחדות

טהויהולנדיותבהן.זורםושוויציגרנסידם

פרות24תשי"ךשנתבסוףלנוהיורות
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עלפרטיםבמסירתאיפוא,מסתפק,הנני
מספ-מבחינהוה,,השתלטות"הרביהשיעור
מסויפות.אמהות-יסודשלרית

מאמהות-המוצאלפיהעדרהרכב4.טבלה
יסוד.

עגלותןפרותןהמשפחהאםשם
ןן---

הכלחזראחדיםחדוריםוכעבורהזהההשש
למייטובההיתהההתעברותהנורמלי.למצבו

חששהתעוררמיוחדים.בקשייםנתקלנוולא
ההג-הדאיגונואחדותשניםובמשךלשחפת,

ביןהתיעצותלאחראולם,החיוביותבות
שהגורםהובררהאחרונהבשנההראאים
הבקרשחפתהיתהלאהחיוביותלהגבות

אתמסכןשאינוספציפיעורנגעאלא
עיקר.כלהפרותבריאות

בדיררציניתתקלההשנהלנונגרמה
17הסתיובחודשילנוואבדוהעגלות
ועגלים.עגלות

ההזנה
בהתאםכרגילנקבעתהעדרתצרוכת

מזוןיחידות4:והןהמקובלות,לנורמות
1600חלב,ק"גלכליח"מגסלקיום,לירם
שלותוספתשנתיבממוצעעגלהלכליח=מ
ההכ-"לחשבוןומבכירהפרהלכליח"מ300
אלהלנורשותבהתאםההמלטה.לפנינה"

תשי"דבשנתהתיאורטיתהתצרוכתהסתכמה
הגסהמספואבס"ה.מזוןיחידותאלףב-715
אפשרהפרטיםועללמדימגווןהיהשהושג
להלן.הניתנתמהטבלהלעמוד

השי"דבשנתמזרעברפתהאספקה5.טבלה

ןהמספואסוג
הכמות

ן
יחידות.

ן
הטונים

מזוןן
----------------

שחת
קש

וקיץחורףתחמיצי
מספואסלק
תלתן
וקצוז)במרעה(תירס
חורףמרעה

הדרקליפות
סתוויון

34ראשונה
30בירותיה
14ןמוריצה
13ןהולנדית)(זוללה
8עדינה
6פנינה

5שולמית
5בת-שבע
4אמירה
4נעימה
4ןכוכבה
4זיוה

2ןשויצרית)(חלוציה
9ןשונותאמהות

לגלותהצלחתילאכאמור,

19ן
18ן
[9
[9
[5
8ן

10ן

מש-תכונות
הייצורלכושרהנוגעבכלאופייניותפחתיות
אולםאמהות,שלקווי-דםבדיקתבשעת

וההתפשטותהרבייהכושרמתבלט4מהטבלה
בצאצ-הצמצוםלעומתמסוימותאמהותשל
ואחרותאמהות-יסודשלבמשפחותיהןאים
גםאמהות-היסודביןשהיוייפלאולא

השניםשבהמשךאוערירות,שהלכוכאלה
כללהןנשארולאכרתגזירתעליהןנגזרה
בעדר.יורש

הבריאותמצב
הבריאותשמצבלצייןאפשרכללבדרך

וסיבתאחתפרהבס"המתהלמדי,טובהיה
שלאחדיםמקריםקרולנו.נודעהלאהמוות

הםשאלהוחששנונורמליותלאהמלטות
הבלחי-מוג-ה"מחלותאחתשלסימפטומים

עדריםשללחורבנםגרמושכידועדרות",
נתעדהלשמחתנואולםאחדים.במשקים

-ןגסמספואס"ה
329,6ן.מרוכזמזון
ןהמספהאס"ה

138400
12400
7*7%
מש4
49100
%.100
17%
7.00
6300
120%

329.600
720714
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לתצרוכתבערכוהתאיםשהואבסהמספוא
הופחתהאחרונהשבשנהאלאהתיאורטית,

בתפריטהגסהמספואשלחלקובמקצת

המס-שלחלקועלהתשי"גבשנתיההזנה

והשנההתצרוכתמכלל60,1%כדיהגםפוא
טיבמהעלאתלשאוףעלינול-34%ירדנו

מרעהשטחילהכיןעלינומוטלכןהשחת,

אףעלשלחין,באדמותרב-שנתיזרוע
הנו-בכלהחקלאיםבחוגישהתעוררהויכוח

להר-ישיהמרעהמספואשלליעילותוגע

אתיעילותביתרולנצלחורףבתחמיץבות

תירסשלףכגוןהפלחה,בשטחיהמרעה

ושיפורהכמותשהעלאתלזכורעלינווכדומה.

רבהבמידהיסייעוהגסהמספואאיכות

העדר.תנובתלהעלאת

העבודה

ניכרקימוץעמההביאההחדשההסככה

באפשרותנווהיההפרותבעדרעבודהבימי
המוח-לעגלותיתרהלבתשומתלהקדיש

לכןקודםעמדובהםבבניניםעדייןזקות

יש-החליבהבביתןלחלובכשנתחילהפרות.

גםיעלהובודאיהעבודהתהליכיכלתנו
לפרההעבודהימימספראתלצמצםבידנו
בשנה.

העבודהמכסתנעהתש"י-תשי"דבשנים

מספריבשנהימיםל-29ימים26ביןלפרה
בשניםנעליטר1000לכלהעבודהימי

הע-שמכסתלהעירישל-7.5,5ביןהנ"ל

הרבהההשקעהאףעלהושגההנ"לבורה
להת-ועלינויבענףחדשיםעובדיםבהכשרת

להתמסריהיהשקשהכיווןזו,בדרךמיד
לחלובשנתחיללאחרעובדיםלהכשרת

בבית-החליבה.

לבני-הבקרהגדולההסככהשתוקםלאחר

ימימספראתשובלצמצםנצליחודאי

העבודה.

סיכום

בגללקשהמשברעוברהבקרענףעל
לחתורישולכןלחלבהנמוכיםהמחירים
שאפ-כדיהבחינותמכלרמת-הענףלהעלאת

לעובדים.מלאהתמורהלהבטיחיהיהשר

מבחינהההשבחהעללשקודההכרחמן
יותרמזינהלאספקהלדאוגישטיפוחיה,

וישוכ-והמיכון-שישפרוהשיכוןייותרוזולה

-חשובפחותולאאחרון,ואחרון;ללו

מתאימהמקצועיתרמהבעלעובדיםחבר

והואזה,בענףהעולבנשיאתשיתמיד
קדימה.שיצעידו

שלהדו"חלפילדפוסהובא
סמפוןאלי

?החלבמגזעעגלותשלגדילתןולזרזל"פטם"הכדאי
קלולאהמרבהוישהממעיטיש;העגלותלגידולהנוגעבכלול,,תיאוריות"לויכוחיםקץאין

הניסוייםשאחדלינראהביותר.הרצויההשיטהאיזוהיומכריעותוחכות"הוכחותלהביאהדבר

כדירהקץ"ו"דוחקיהפיטוםלחסידילקחישמשאידנטיותתאומותעםהאחרונותבשניםשבוצע

העגלות.

כושרעלהסביבהתנאיהשפעתאתבהצלחהמברריםאידנטיות,תאומותעםבניסוייםכידוע,
אפוא,חילקו,בהחלט.זיגיותהןזהמסוגבתאומיםהתורשתיותשהתכונותמשוםהבהמותשלהייצור
בקצבגדלווהעגלותכבמרבק,ויזוגההאחתהקבוצהיהגדילהבתקופתקבוצותלשתיכאלהתאומות

הוחזקו-הזהותיותאחיותיהן-השנייהמהקבוצההעגלות-לעומתןהתפטמו,ואףיותרמהיר
בתקופתהניבווהמפוטמותהשמנותהמבכירות,וחד-משמעיתברורההיתההתוצאהרגילים.בתנאים
ג'רסי.מהגזעבעגלותבוצעזהנסיוןהירזות".אחיותיהןשהניבוסמההחציאתהראשונהחליבתן




