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ההתעברותשיעוריהשפעת
סרקימיעלהייחומיםוגילוי

רחובות,העברית,האוניברסיטהלחקלאות,הפקולטהבע"ח,למדעיהמחלקהברמן,ע.
5076965,ב'בילוכפרא.א.,פוריותשחם-אלבלנסי,אמירה

מבוא
תרומתםאתלבחוןבאהזאתרשימה
מצבלהערכתכמדדהסרקימישלהיחסית
שוניםגורמיםשלהשפעתםואתבעדרהפוריות

ביותרהמקובליםהפוריותמדדיהסרק.ימיעל

ימיהמנוחה,ימיהםהפוריותמצבלהערכת

מדדיםעלתחילהנסתכלהריק.וימיהסרק,

אלה.

שביןהזמןכפרקמוגדריםאלההמנוחה:ימי

התקופהזאתהראשונה.ההזרעהלביןההמלטה

הרפתן,ידיעלנקבעשאורכהההמלטה,לאחר
שלמספרםקביעתהפרה.אתמזריעיםאיןובה
מורכבתהיאהאופטימלייםהמנוחהימי

לפרההמתייחסיםביולוגייםשיקוליםוכוללת
מצבהתחלובה,מספרובהם-הבודדת
הפרה,שלהתנובהההמלטה,לאחרהבריאות

במהלךוהשתנותוההמלטהבעתהגופניהמצב

שיקוליםפיעלנקבעיםהמנוחהימיהתחלובה.
ההזנהדרכי-העדרניהולשלרביםכלכליים
מחיריהמבוקש,התחלובהאורךועלותה,

הגידול,עלותהוולדות,שוויהפרות,שלהבשר
ועוד.והפרותהעגלותשלהיציאהשיעורי

שחולפיםהימיםמספרהםאלההסרק:ימי

ההזרעהמועדאו-המנוחהימיתוםמאז
הפדהאשרועד-ההמלטהלאחרהראשונה
למצבטובמדדהםהסרקימימתעברת.
ישהמנוחה,לימיבניגודהפרות.שלהפוריות

הסרק.ימימספרעלחלקיתשליטהרקלרפתן

המנוחהימיעםיחדהסרק,ימיהריק:ימי
הקובעיםהםהריקימיהריק.לימימסתכמים

שמתוארכפיהמלטות,ביןהזמןמרווחאת
1.באיור
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משמעותישהמלטותביןהזמןלמרווח
המתוכנןהחלקהםהמנוחהימירבה.כלכלית

שבהםמצביםישההמלטות.ביןשבמרווח

הריק.ימילהפחתתמביאההמנוחהימיהארכת

פרותולגביגבוהותבתנובותבעיקרנכוןהדבר
אלה,יחסיםמדי.נמוךגופניבמצבהממליטות

התנובהרמתהמנוחה,ימילביןהסרקימיבין

אחרת.ברשימהידונוהתחלובה,תקופתואורך
הממשקמשיטתכחלקנקבעיםהמנוחהימי

הסרקימיהרפתן.בשליטתכאמור,והם,

חוסראתשמבטאזמןפרקהםזאת,לעומת
כלומרהמתוכנן,בזמןהפרהאתלעברהיכולת

הסרקשימילשכוח,איןהמנוחה.ימיבתום
האריחלקאתהמקרים,מןבחלקמרכיבים,

מבטאיםהסרקימיזאתמסיבההריק.ימישל

כלכלתעלהפוריותשלההשפעהמןניכרחלק

הענף.

הסרקימיעלהמשפיעיםגורמים
הרפתןאתהמעסיקותשאלותאלעתהנפנה

הםמהבעדר:הסרקימיאתלהקטיןהמנסה
ימיאתלהקתיןכדיבידיוהמצוייםהאמצעים

מאמצעיםאיזההריק?ימיאתומכאןהסרק

השינוימהובממשק?להדגישלוכדאיאלה

כך?ידיעלשיושגהסדקבימי
גורמים.מספרידיעלנקבעיםהסרקימי

הםהסרקימיפשוטה,חשבוניתבהסתכלות

להתעברותההזרעותמספרשלהמכפלה

ימימספרהזרעות.ביןהממוצעהימיםבמרווח

גילוימיעילותהיתר,ביןמושפע,הסרק

ומתמותהההתעברותמשיעורהייחומים,

כילהבליט,המקוםכאןעוברים.שלמוקדמת

בשיעורמירידהנובעיםבקיץגבוהיםסרקימי

עליהואולישקטיםייחומיםההתעברות,

עוברים.שלמוקדמתבתמותה

ימיאתסיימהפרהאםהייחומים.גילויא.

להיותמועמדתהיאלה,שהוקצוהמנוחה

מכן.לאחרשייראההראשוןבייחוםמוזרעת

נצפתההיאהתעברה,ולאהוזרעההפרהאם

יירשםמחדש,והוזרעהבייחוםהבאבמחזור

אםאךההזרעות.שתיביןיום12כ-שלמרווח
רקשניתתוזרעהפרהנתגלה,לאהבאהייחום

ההזרעהאחרייותר)או(מחזוריםשניכעבור

ימים42שלמרווחישכייירשםאזהראשונה.

כךידיעלההזרעות.שתיביןימים)63שלאו(
הריק.ימישלזהגםואתוהסרקימימספריגדל

עוקבותהזרעותביןשנמצאהזמןמרווחלכן
אתמגליםבההיעילותידיעלמאדמושפע

הפרות.שלהייחומים
עלמתקבלנתון,בזמןהייחומים,גילוישיעור

המקובלהממוצעהימיםמספרחלוקתידי
הימיםבמספריום))21תקיןייחוםבמחזור

ביןהקשרמהוכן,אםההזרעות.ביןהממוצע

גילויויעילותעוקבותהזרעותביןהימיםמספר
2.באיורמובאיחסזההייחומים?

הזרעותביןימיםמספרביןהיחס2.איור
הרציףהקוהייחומים.גילוישיעורלבין

הקוהשניים.ביןהמדויקהיחסאתמתאר
בינהם.מקורבהיחסאתמתארהמרוסק

גילוישיעורביןהיחסכיבועטזאתמתמונה

הזרעותביןהימיםמספרלביןכייחומים

קואינורציף,בקובתמונההמופיעעוקבות,
במשוואהמבוטאבינהםהמדוייקהיחסשר.'

פולינומיאלית:
ייחומיםגילוישיעור=אט1א40.0+5;1:ס1א5נ:186-5.2

הערךאתמתארבאיורהמופיעהמרוסקהקו

המבוטאהשניים,ביןהיחסשלממקורב

כלהלן:יותר,הפשוטהקווית,משוואה:
ייחומיםגילוישיעור=123-1א1:015;7.

מספראתמייצגDINSהמשוואותבשתי
עוקבות.הזרעותשתיביןהממוצעקימים

כיהיא,האחרונההמשוואהשלמשמעותה

עוקבותהזרעותביןנוסףיוםכלעםממוצע,:

מתגליםבוהשיעוראחוזיחידותב-1.7קטן

הפרות.שלכייחומים
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התעברותשיעורההתעברות.שיעורב.

הדרושותההזרעותמספראתמבטא
הבקרשלהביולוגיהפוטנציאללהתעברות.

85-8096,לכדימגיעהואבעגלותגבוה:הוא

ראשונהבהזרעההעגלותעבורהממוצעכאשר

בפרות,62.796.היה1996בשנתהקיבוציבעדר

45.796.התעברותשיעורהיהנתונים,באותם

אחריםנתוניםאלאותומצרפיםאםזה,הפרש

אתלהעלותאפשרותעלמצביעבספרות,
בכוחואיןכיוםהפרות.שלההתעברותשיעור

חלוןפתיחתלהשגזה.להגיעבמשקהרפתןשל
הראשיתהמטרההיאזאתאפשרותלמימוש

חלב.פרותשלהרביהמחקרשל

עלשליטהלרפתןאיןשכיוםנראהלכאורה
והקצר.המיידיהזמןבטווחההתעברותשיעור

למועדועדההזרעהמןימיםכ-45שלזמןחולף
יכולההתעברותשיעורולכןההריון,בדיקת

ההתעברותשיעורכן,כמובדיעבד.רקלהיקבע

כמוגורמיםשלמאדגדולמספרידיעלנקבע

בתחלובההשלבהחלב,תנובתתזונה,אויר,מזג

בוהייחוםשלהשלבהפרה,אתמזריעיםבו
עקבועוד.שונותמחלותהפרה,אתמזריעים

התעברותשיעורעלהמשפיעיםהגורמיםריבוי

עללרעההמשפיעהגורםאתלאבחןקשה
גםקשהסיבהמאותהנתון.במצבהפוריות

הפוריותלשיפורשננקטופעולותאםלקבוע

ניתןלכןטעם.בהןהיהשלאאוכצפויפעלו

לשיפוראמצעיםשליעילותםאתלהעריך

בשיטתיותננקטיםהםאםרקההתעברות

אחדיםחודשיםשלזמןפניעלובהתמדה

לפחות.

הסרקימיעוברים.שלמוקדמתתמותהג.
הייחומיםגילוישיעורידיעלרקלאנקבעים

המשפיעהשלישיהגורםההתעברות.ושיעור

שלמוקדמתתמותההואהזההמרווחעל
בדיקתמועדלפניהרחםמןוספיגתםעוברים

45ועדההפריהשביןהזמןבפרקכלומרההריון,
כילהנחה,רבבסיסישההזרעה.אחריימים

העובריםומספרהביציות,שלההפריהשיעור

עלהנקבעמזהבהרבהגבוההואמהן,הנוצרים
אחרי45-35בימיםההריוןבדיקתידי

העובריםאתכוללאינוהואלכן,ההזרעה.

במידהמוקדם.מוותלאחרנספגוואשרשנוצרו

15עד10בימיםחלההעובריםשלשהתמותה
לדחייתגורמתאינההיאההזרעה,אחרילערך

במועדיופיעוהייחוםהבאים,והביוץהייחום
עלמבוססידעכיוםאיןכךלפיהצפוי.

שלזאתלתמותהביחסגדולותאוכלוסיות
העובריתהתמותהכילהניח,מקוםישעוברים.

חלהשבומסלולהיאמאד,המוקדמתהזאת,

הבנתהפוריות.שלביותרהרבהההפחתה
המפתחאוליהיאזאתתמותהשלסיבותיה
לבואשיכולהפוריותשלהגדוללשיפור

הרביה.ממחקר

15עד10בימיםעובריםשללתמותהנוסף
אורךעלמשפיעהאינהואשר(ההזרעהאחרי

מאוחריםבימיםתמותהגםישנההמחזור),

אחדים.בימיםהבאהייחוםנדחהואזיותר,

המרווחמתארךשבובמצבאיפואיתבטאהדבר
עד25שללהיותעשויוהואייחומים,שניבין

הקיבוציהעדרשלבפרותבערך.ימים35

עד26באורךהםהמחזוריםמןוכ-296בממוצע

התמותהשיעורעלהמצביעדברימים,35
משק.בתנאימדידהשהיאהמוקדמתהעוברית

כיוםניתנתשאינהעובריתתמותהישנהלכן,

עובריתתמותהוישנהמשק,בתנאילמדידה

ברשימהמשק.בתנאיכיוםלמדידההניתנת

יתייחסמוקדמתעובריתתמותההמונחזאת,

עובריתהתמותהשלחלקלאותורקאיפוא

ייחומים,שניביןהמרווחאורךעלמשפיעאשר

שיעוריאםאףאי-לזאת,משק.בתנאיומדיד

בשניזהיםיהיוהשונותבהזרעותההפריה

ימיבהםלמצואעשוייםשאנוהרימשקים,

בשיעורנבדליםהמשקיםאםשונים,סרק

שלהתמותהבשיעוךאוייחומיםשלהגילוי
ההריון.בדיקתלפניעוברים

הסרקימילחישובהמודל
שיעורהייחומים,גילוייעילותמשפיעיםכיצד

ימיעלהעובריתהתמותהושיעורההתעברות

להתרכזיותרחשובאלהמגורמיםבאיזההסרק?
הסרק?ימיאתלהקטיןכדיהרביהבממשק
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לקבוע,צריךאלהשאלותעללהשיבכדי
הסרק.ימיעלמהםאחדכלשלההשפעהמהי
מרמותהמורכבנתוניםמסדבנינוכךלשם

ותמותההתעברותיחומים,גילוישלשונות
תתעברנהפרותכמהחישבנומוקדמת.עוברית

משיעוריםאחדבכלהזרעות5עדשלבמהלך

הפרותשלהסרקימיאתחישבנומכאןאלה.
נעשוהחישוביםהמקרים.מןאחדבכלההרות

שלהלן:הפירוטלפי

.oo~1לבין3496ביןנעהייחומיםגילוישיעורם

שנעהזרעותביןימיםלמרווחמתאיםזהתחום
ימים.61לבין21בין

5096.לבין2014ביןנעההתעברותשיעורל)
למצבמכווןהתעברותהמונחזאתברשימה

הביציתשלהפריהחלההוזרעה,הפרהשבו

17-16לפחותימיםמאריךאשרעוברונוצר

ההזרעה.אחריימים

נעההריוןבדיקתלפניעובריםתמותתשיעורם
במקריםההתעברויות.מכלל25%לבין596בין

ביןהימיםמרווחעוברים,תמותתשלאלה

הבאהההזרעהלביןההפריהחלהבההזרעה
ימים.כ-30חושבלאחריה

5תוזרעפרהכיהחישוביםלצורךהנחנוי
היותר.לכלפעמים

כפרקחושבוהמצביםמןאחדלכלהסרקימיו

בהההזרעהלביןהראשונהההזרעהשביןהזמן

הפרותאתרקכוללהחישובהפרה.התעברה
הזרעות.5עדשלהנתוןהזמןבפרקשהתעברו

הנעשההסרקימישללחישובדומהזהחישוב
העדר.ספרבנתוני

תיצאות
הפרותבאוכלוסייתהסרקימיתישוב1.

ההרות
וגילויההתעברותשיעוריהשפעתא.

הסרקימיעלהייחומים
כלשלההשפעהגודלאתרקלאלבררחשוב
התעברות,ייחומים,גילוי(הגורמיםמןאחד

באיזהגםאלאהסרק,ימיעלעוברים)תמותת
בהשפעתואחדגורםשלהשפעתותלויהמידה
הסרקימיאתחישבנולכן,שני.גורםשל

רמותושלושייחומיםגילוישלרמותבשלוש
שיעורקייםכימניחיםכאשרהתעברות,של

שלבגובהמוקדמתעובריםתמותתשלקבוע
עובריתתמותהשלזהבערךבחרנו1096.

הקיבוציבעדרלמצויקרובהואכימוקדמת,
כיהעובדה,עלנסמכתזאתבחירההישראלי.

35עד25שאורכםייחוםמחזוריהקיבוציבעדר
מבטאיםהםכילהניחשמותרמחזורים(ימים

1096בערךמהוויםמוקדמת)עובריתתמותה
תוצאותהזרעות.נעשובהםהמחזוריםמכלל

1.בטבלהמובאותהחישובים

שוניםשיעוריםבהשפעתהסרקימיהשתנות1.טבלה
הספיגהשיעורכאשרייחומים,וגילויהתעברותשל

ההתעברויות.מכלל1096היאעובריםשלהמוקדמת
בלבד).ההרותהפרותאתכוללהחישוב(

)%(התעברותשיעור
ממוצע203050)%(ייחומיםגילוישיעור

10046413139
7264574355
3413411990114

717255ממוצע

ימיעלהייחומיםגילוייעילותשלההשפעה

גילוישלהיעילותעלייתעםגדולה:היאהסרק

פוחתיםהםהסרק.ימימאדפוחתיםהייחומים

גילוישיעורכאשרסרקימימ-114בממוצע

כאשרסרקימיל-34%39,הואהייחומים
שלזאתהפחתההייחומים.מן10096מגלים

בההמידהאתמבטאתימיםב-75הסרקימי
אתלהקטיןהייחומיםגילוישלהשיפוריכול
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הסרק.ימי

הסרק:ימיעלמשפיעההתעברותשיעורגם
מקטינההתעברותל-"509מ-2096עליה

השפעהאךימים.ב-26הסרקימיאתבממוצע

והולכתפוחתתההתעברותשיעורשלזאת

הייחומים.גילויישלהיעילותשגדלהככל

העליההייחומים,מןכ-34%מגליםכאשר

מלווהל-5096מ-20%ההתעברותבשיעור

בשיעורימים.ב-44הסרקימישלבהפחתה

פוחתסרקבימיההבדל7296,שלייחומיםגילוי
כלאתמגליםכאשראבלימים.21לכדי

ימים15לכדייורדסרקבימיההבדלהייחומים,

בלבד.

הייחומיםגילוייעילותשיפורידישעלמכאן

הנגרמיםהגבוהיםהסרקימיאתלצמצםניתן

שלנמוךשיעורולהפך:גרועה.התעברותידיעל
התעברותשלהשגלבטליכולייחומיםגילוי

גדולים.סרקימיעםיישארשהמשקכך,גבוהה

ימיעלמוקדמתעובריםתמותתהשפעתב.

הסרק.

עובריםשלמוקדמותספיגותשלההשפעה

שלהשיעורים2.בטבלהמוצגתהסרקימיעל
1596"59,שלהםכאןהמוצגיםעובריםספיגת
שלזהתחוםההתעברויות.מכללו-2591

המשוערהתחוםאתמקיףעובריםתמותת
במשקים.כמצוי

25%עדמ-"59עובריםשלהתמותהעליית

בממוצע,ימיםב-10רקהסרקימיאתהעלתה

זהערך2096.היהההתעברותשיעורכאשר

שיעורכאשרימים,ול-ומאד,במעטעלה

ההפרשיםכינמצא,כן5096.הואההתעברות

תמותתשלהשונותהרמותביןהסרקבימי
גילוישיעורידיעלמעטהושפעועוברים,

מן100%שלגילויישכאשרהייחומים.
2096,הואההתעברותושיעורהייחומים

לביןעובריםתמותת596ביןסרקבימיההפרש

הפרשבלבד;ימים6היהעובריםתמותת2594

מן3496רקמתגליםכאשרימיםל-17גדלזה
כאשרנמצאולאלהזהיםהפרשיםהייחומים.

5096.היהההתעברותשיעור

המוקדמתהעובריתלתמותהכינובע,מכאן
השפעההסרק,ימיעליחסיתקטנההשפעהיש

גםההתעברות.בשיעורתלויאינושגודלה

הייחומיםגילוייעילותשיפורזה,במקרה

תמותהשלהשליליתההשפעהאתמקטין
הסרק.ימיעלעוברית

ההרותהפרותאתהכוללתואת,בהסתכלות

הדרך5096,עדשלהתעברותושיעוריבלבד
להגדילהיאהסרקימילצמצוםביותרהיעילה

שיפורהייחומים.אתמגליםבההיעילותאת

ביעילותושניהבדרגהרקהואההתעברות

עובריתלתמותהואילוהסרק,ימילהקטנת

יחסית.קטנהחשיבותרקישמוקדמת

עובריםתמותתבהשפעתהסרקימיהשתנות2.טבלה

שיעורכאשרהייחומים,וגילויההתעברויות)מכלל)96

הפרותאתכוללהחישוב(ו-2096.50%הואההתעברות
בלבד).ההרות

)%(מוקדמתעובריםתמותתשיעור

ממוצע51525)%(ייחומיםגילוישיעור

100454851
72626670
34130138147

798489ממוצע

48
66
381

001
72
34

ממוצע

התעברות50%
30333633
41454945
869510395
525863
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העדרבכללהסרקימיחישוב2.
הסרקימישלהחישובבתחילה,שצוייןכפי

הפרותרקבנתוניםנכללוכאשרנעשה

זהחישובהזרעות.5עדשלבמהלךשהתעברו
בעיותשלהאמיתיהגודלאתמייצגאינו

שלאהפרותאתכוללשאינוכיווןהפוריות,

אלהפרותשלהסרקימיהתארכותהתעברו.
להוציאןצורךשיהיהפרותשלקבוצהיוצרת

פוריות.חוסרבגללהעדרמן

שלהסרקימימחישובלקבלאפיטךהאם

מצבשליותרטובהתמונההעדר,כלל
שלהצטברותןעלשתתריעכזאתהפוריות,

הקצוב?הזמןפרקתוךמתעברותשלאפרות
שביןהזמןכפרקמוגדריםהסרקשימימכיוון

ההתעברות,מועדלביןהראשונהההזרעהמועד

סרקימילחשבניתןכיצדהשאלה,נשאלת

להשתמשרוציםאםהתעברו?שלאלפרות

כולובעדרהפוריותמצבשלתמונהשיתןבמדד

שהתעברוהפרותעבורלחשבניתןנתון,ברגע

שלאהפרותעבורואילוכמקובל,הסרקימיאת

ההזרעהשביןהימיםמספראתלכלולהתעברו

שניתנתהאחרונהההזרעהלביןהראשונה

הופכותוהןלהזריעןשמפסיקיםלפנילפרות

כילהניח,סבירהעדר.מןלהוצאהלמועמדות

הזרעותמ-5יותרלפרותניתנותלאבממוצע
להוצאה.מועמדותשהןלפני

כללנוכאשרהקודמים,החישוביםאתערכנו

5במהלךהתעברושלאהפרותאתבהם

הסרקימימספרזהבאופןכיברורהזרעות.
ההרותהפרותשלבחישובמאשרגדוליהיה

מהממוצעמזהזהשוניםיהיובכמהאבלבלבד.

הפרות?לכללוהממוצעההרותהפרותשל

הסרקימיעלההשפעותכךידיעלישתנוהאם

ושלההתעברותשיעורהייחומים,גילוישל

מוקדמת?עובריםתמותת

לכללהמחושביםהנתוניםמוצגים3בטבלה

באחתשהתעברואלה(בעדרהמוזרעותהפרות

הזרעות).5עדהתעברושלאואלהההזרעותמן

באופייןמקבילותהתוצאותאםתחילהנבחן

בטבלאותהנתוניםהשוואת1.טבלהשללאלה

העדרכללשלהסרקימיכימראה,ו-13
שנמצאומאלה)71.עד51.פי(בהרבהגדולים

ימיהשתנותזאת,עםבלבד.ההרותבפרות

הייחומיםוגילויההתעברותרמותביןהסרק

משמעותיתבמידהשונההיתהלאהשונות,

החישוב.צורותבשתי

ההשפעהלגביהתקבלומקבילותתוצאות

הסרק:ימיעלעובריםשלמוקדמתתמותהשל

ביןההפרשכינמצא"209שלהתעברותברמת

סרק.ימי7הואתמותה2516לביןתמותה5%

ימי1והיהההפרשהתעברות50%שלברמה

הקטנהההשפעהעלמצביעיםאלהסרק.
גםהסרקימיעלעובריםתמותתשליחסית

טבלתהבאנולאכך,משוםזאת.חישובבצורת
אלה.נתונים

אנובאקסל.לביצועניתניםאלהחישובים
העדרנתוניאתבולהכניסשניתןקובץמכינים

צורותבשתיהסרקימישלהנתוניםאתולקבל
ומרווחיההתעברות,לנתוניבהתאםהחישוב,

זמיןיהיהזהקובץהזרעות.ביןהימים

יכוליםנוסףבמידעהמעוניניםלמעונינים.

המחברים.אצללקבלו

שיעורמהשפעתכתוצאההסרקימיהשתנות3.טבלה

שיעורכאשרהייחומים,גילויויעילותההתעברות

מכלל1016הואהמוקדמתהעובריםתמותת
אלהואתההרותהפרותאתכוללהחישוב(ההתעברויות.

התעברו).שלא
)%(התעברותשיעור

ממוצע203050)%(ייחומיםגילוישיעוד
00197687456
27091395698

34230197136188

1059062ממוצע
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סיגום
היחסיתתרומתםאתהערכנוזאתברשימה

ההתעברות,שיעורהייחומים,גילוייעילותשל
הסרק.ימיעלעובריםשלהמוקדמתוהתמותה
ההרותהפרותעלנעשההחישובכאשר
כי:נמצאהעדר,ספרלנתוניבדומהשבעדר,

הואהסרקימילצמצוםביותרהיעילהאמצעי),,
הייחומים.גילוישלהיעילותשיפור

יחסיתקטןמשקלהיהההתעברותלשיפורי"
הסרק.ימימספרבצמצום

גילוייעילותביןחזקהגומליןהשפעתנמצאה),,
הסרק.ימיעלההתעברותשיעורלביןהייחומים

הגבוהיםהסרקימיאתניכרתבמידהלהקטיןניתן
אםנמוך,התעברותשיעורידיעלהנגרמים
כמוהייחומים.גילוישלהיעילותאתמגבירים

יכולהגבוהההתעברותשלהחיוביתההשפעהכן,
גילוישלנמוכהיעילותידיעלמכורסמתלהיות

ייחומים.
היתההסרקלימיעובריםתמותתשלתרומתה),

גילויביעילותתלויההיתהולאמאד,קטנה
ההתעברות.בשיעוראוהייחומים
כלללגביחישוביםאותםנערכוכאשר

התעברו,שלאואלהההרותהמוזרעות,הפרות

כי:נמצא
מאלה1.7עד1.5פיגבוהיםהסרקימי,4

ההרותהפרותנתוניעלבחישובהמתקבלים
הסרקימיביןהיחסיםנשתמרוזאת,עםבלבד.
ההתעברותשיעורהייחומים,גילוייעילותלבין

שנעשהבחישובשנמצאוהעובריםותמותת
ההרות.לפרות

הסרקימישלהכלכליהמשקלכימעריכים,אנו,1
רקחישובוידיעלהמוערךמזהיותרגדולבפועל,

שהתעברו.הפרותבאוכלוסיית

מסקנות
הפרותלכללהסרקימישלהחישובי4

מאפשרהתעברו,שלאואלהההרותהמוזרעות,
ניתןזהבאופןבעדר.הפוריותמצבאתלהעריך
לשיפורבאמצעיםהשימושאתלהקדים
שלמסיבותהפרותהוצאתתכנוןואתהפוריות
פוריות.

המשפיעהגורםהיאהייחומיםגילוייעילותי4
הסרק.ימיעלביותר

שיעורשלתקופתייםחישוביםלערוךניתןי4
מצבעלתמונהמהםולקבלהייחומיםגילוי

קדג~לשפרו.כדיבעדרהפוריות

שקמרוןע"שהמחקרקרןמטעםפיס[יג'םש
לאנשיםהוקרהפרסילאחרונהחולקודגןבביתהוטרינרישבמכוןלוטרינריהבבית-הספר

למיודעינושלוחותברכותינובעלי-חיים.בנושאיולמחקרלמעשהקרוביםבמקצועותהעוסקים

זה.יוקרתיבפרסהזוכיםביןהיואשר

ועלקיבוצו,ברפתהשניםרבתהתמדתועלברנרגבעתקיבוץוחבררפתןזקס,אבנר
תכניותשלויישוםניסוייםבביצועהשתתפותוועלהענף,שליעילוניהוללמיחשובתרומתו
והעדר.הרפתלניהולמתקדמותמיחשוב

עטין,למחלותהגורמיםלאבחוןבמעבדהשניםבמשךלעבודתהכהערכהתטיבנהיאההגב'

המסורהבעבודתהוממשיכהוההתאחדות,החקלאית""עםיחדלקיסריהמעפולהעברהאשר
אלה.בימיםגם

עבודתםלהמשךעידודגםלשמשהאמורבעבר,פעלםעלכהוקרהבפרסלזוכיםברכותינו
הפוריה.




