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הזרעות
¯„Ú·  ˙Â¯Ù‰  ¯ÙÒÓ  ÏÚ  ˙ÈÊÁ˙  ˙˙Ï  ÌÈÒÓ  ÂÁ‡  ¨‰˘‰  ˙ÏÈÁ˙·
 ÆÂÊ ˙ÈÊÁ˙Ó ˙Â¯Ê‚ ˙ÂÚ¯Ê‰‰ ¯ÙÒÓÂ „˜˙˘‡„ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ¨ÈÏ‡¯˘È‰
‰„È¯ÈÂ  ‰˘‰  ˙ÏÈÁ˙·  ˙ÂÚ¯Ê‰  Ï˘  ‰ÏÂ„‚  ‰ÈÈÏÚ  ‰˙ÈÈ‰  ≤∞∞∏  ˙˘·
˙ÂÚ¯Ê‰‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ È˙˘‰ ÔÂÎ˙· ·Â˘Á ·ÈÎ¯Ó ÂÈ‰ ÂÏ‡ ÌÈÂ˙ Æ‰ÓÂÈÒ·
˙ÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÚ Â‡ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∑ ¯Á‡Ï ¨ÌÈÈ˙È· Æ‰Â˘‡¯ ‰Ú¯Ê‰Ï ¯ÈÁÓ‰Â
˙˘ÂÏ˘·Â  ‰ÎÙ‰˙‰  ˙ÂÂ˘‡¯‰  ˙ÂÚ¯Ê‰‰  Ï˘  ‰Ó‚Ó‰  ÌÏÂ‡  ¨ÂÎ‰˘
‰ÙÂ˜˙Ï  ‰‡ÂÂ˘‰·  ˙ÂÂ˘‡¯  ˙ÂÚ¯Ê‰  ¯˙ÂÈ  ˘È  ¨ÌÈÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘„ÂÁ‰
¨‰¯ˆÚ ¨‰˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â¯Ù Ï˘ ˙È·ÈÒÓ‰ ‰‡ÈˆÈ‰ Æ„˜˙˘‡ ‰ÏÈ·˜Ó‰
ÈÎ¯ˆÓ  ˙·˙ÎÂÓ‰  ˙È˙ÂÚ‰  ¯ÂˆÈÈ‰  ˙ÈÎ˙Ï  „ÓˆÈ‰Ï  ÌÈÒÓ  ÌÈ˙Ù¯‰Â

  ÆıÈ˜‰ ˙ÒÎÓ

ÌÈ¯ÁÂÒ‰Â  ˙ÂÏÂÚ  ¯˘·‰  ÚÊ‚  Ï˘  ‰Ó¯ÊÓ  ˙ÂÚ¯Ê‰  ¨‰ÏÂÚ  ¯˘·‰  ¯ÈÁÓ
‰˘·  ‰ÓÂ‡Ó  ‰¯˜  ‡Ï  ÂÏÈ‡ÎÆÆÆÆÆ˘„Á  ‰Ó  ÆÌÈ˜˘Ó·  ˙Â¯Ù  ÌÈ˘ÙÁÓ
˙Â¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ÌÈ‡ ¨Ì‰È˘ÚÓ ˙‡ ÌÈÏ˜Â˘‰ ÌÈ˙Ù¯‰ Æ‰Â¯Á‡‰
¨˙‡ÊÏ  ÛÈÒÂ  Æ¢‰¯ˆ  ˙Ú˘Ï¢  ˙Â¯Ù  ˙ÂÓÎ  ÌÈ¯È‡˘ÓÂ  ‰‡ÈˆÈÏ  ÂÎÂ˙˘
‰ÈÈÏÚÏ  ÔÂÎ˙Ó  ¨ÂÏ  ‰‰Â  ¨È‡Ó  ˘„ÂÁÓ  ¯˜ÈÚ·  ¨˙ÂÏ‚Ú·  ˙ÂÚ¯Ê‰  ˙ÏÈÁ˙

 ÆÌÈ¯„Ú‰ ˙È·¯Ó· ˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÚ¯Ê‰·
 ≤∞∞∏  ÌÈ˘·  ÌÈ˘„ÂÁ·  ˙ÂÂ˘‡¯‰  ˙ÂÚ¯Ê‰‰  ¯ÙÒÓ  ˙‡  ¯‡˙Ó  ±  ¯ÂÈ‡
ÌÏÂ‡  ¨˙È˙˘‰  ˙ÈÎ˙·  ÔÂ·˘Á·  Á˜Ï  ≠±¨±∏≥  Ï˘  ˘¯Ù‰‰  Æ≤∞∞π≠Â
˙ÈÎ˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙ÂÚ¯ÊÂÓ‰ ˙Â¯Ù‰ È¯ÙÒÓ· ‰ÈÈÏÚ Ï˘ ‰Ó‚Ó‰

Æ‰‡¯Â ‰ÎÁ ≠ ·ÂÈÁÏ
‰„È¯È  ‰ÏÁ  ¨¯„Ú‰  Ï„Â‚  ˙‡  ˙Â¯‡˙Ó‰  ˙ÂÂ˘‡¯‰  ˙ÂÚ¯Ê‰‰  ˙ÓÂÚÏ
˙‡ Ì‚ ˙ÂÏÏÂÎ˘ ¨˙ÂÚ¯Ê‰‰ Î¢‰Ò ÏÚ Ì‚ ‰ÚÈÙ˘‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ Æ´≤ ˙ÂÚ¯Ê‰·
Ï˘  ‰ÈÈÏÚÏ  ÌÈ˙Ù¯‰  Â·È‚È  ÍÈ‡  ˙Â‡¯Ï  ÔÈÈÚÓ  Æ˙ÂÏÈÒÙ‰Â  ˙ÂÏÂÙÎ‰
Æ¯·Ó·Â  ≠  ËÒÂ‚Â‡  ÌÈ˘„ÂÁ·  „ÈÓ˙  ÂÈÏ‡  ‰ÚÈ‚Ó˘  ¨˙Â¯ÊÂÁ‰  ˙ÂÚ¯Ê‰‰

 øÛ¯ÂÁ‰ ˙‡¯˜Ï Ì˙Â‡ Â‡ÈˆÂÈ Ì‡‰ ø¯„Ú· ÂÏ‡ ˙Â¯Ù Â¯È‡˘È Ì‡‰

¨‰˘‰ ÌÈ˙Ù¯‰ ˙·Â‚˙˘ ¨‰¯·Ú˘ ‰˘ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ¯Â‡Ï ¨ÈÏ˘ ‰¯Ú˘‰‰
·ÏÁ‰  ¯ÂˆÈÈÏ  ÌÈ‡˙˙˘  ¯„Ú  ˙Ó¯  ÏÚ  Â¯Ó˘È  Ì‰Â  ¯˙ÂÈ  ‰ÏÂ˜˘  ‰È‰˙

 Æ˙ÂÈ¯ÂÙ ˙ÂÈÚ· Ï˘· ≠ ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚ¯Ê‰· ˙Â¯Ù Â‡ÈˆÂÈ˘ Ô‡ÎÓÂ Û¯ÂÁ·
˙ÂÒÎ‰¢ ÏÏÎÂ ≤´ ˙ÂÚ¯Ê‰· ÌÈÚÈ¯ÊÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈ¯‡˙Ó ≥≠Â ≤ ÌÈ¯ÂÈ‡

Æ¢ÌÈÈ„È‰0

במספר בירידה  התחלנו  מהעדר.  הפרות  של  היציאה  שיעורי  אחר  רבה,  במידה  עוקבות,  ההזרעות 
בתכנית, עומדים  כה  עד  בהזרעות.  והגדילו  יציאה  עצרו  לקיץ,  התקרבו  שהרפתנים  ולאחר  ההזרעות 

שצופה צמצום העדר וכמות ההזרעות

שיאון מזריעה וזורמת

אינם מעשיהם,  את  השוקלים  הרפתנים 
ליציאה שתוכננו  הפרות  כל  את  מוציאים 
נוסיף צרה".  "לשעת  פרות  כמות  ומשאירים 
בעיקר בעגלות,  הזרעות  תחילת  לזאת, 
לעלייה מתכון  לנו,  והנה  מאי,  מחודש 

בהזרעות ראשונות במרבית העדרים

מהנעשה בשיאון

≤∞∞π≠∞∏ ÌÈ˘‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÚ¯Ê‰ ˘¯Ù‰

≤∞∞π≠∞∏ ÌÈ˘‰ ÔÈ· ´≤ ˙ÂÚ¯Ê‰ ˘¯Ù‰

≤∞∞π≠Â ≤∞∞∏ ÈÏÂÈ ˘„ÂÁ· ÌÈÚÈ¯ÊÓ ˙„Â·Ú


