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שיאון
לוח פרים     יוני 2012חברה ישראלית להזרעה מלאכותית

פרים צעירים מבטיחים

פרים נוספים לעגלות

P אינדקס הטיפוח הישראלי. D 11 חמ”מ 
שבע תכונות באינדקס:

       ק”ג חלבון; ק”ג שומן; לרת”ס; פוריות בנות;
       הישרדות; התמדה; המלטת בנות הפר

)7.9X  23.7 ( + )ק”ג שומןX אינדקס ייצור = )ק”ג חלבון
+) -300X  אינדקס תכונות משנה = )לרת”ס

+)10X 0.6(+)התמדהX 26(+)הישרדותX פוריות בנות(
 )-9X המלטות בנות הפר(

צבע אדום וירוק: אומדנים חזויים
צבע כחול: פרים בהמלצה לעגלות

שנת הבסיס= 2005. שנת ההשוואה לנתוני הלוח

Embryo Transfer = ET, העברת עוברים
CVM שלילי לנשיאת הגן = TV
CVM חיובי לנשיאת הגן = CV

דרוג לפי תכונות
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