
זרמת פרים פוריים לפרות

מס' אבות הפריםמס' הפרשם הפר
הזרעות

סטייה 
ממישור 

הייחוס

חמ"מ 
PD11משק אם

G ET אבשה7842אולטר X שות' פניני שירן7.1476*1,024אלטטוניק
G ET סיגר7871שנפס X גנוסר1,0965.1870שנדר

G דוגית7851גרדן X ניר בכרמל4.8902*7,103ג'רמין

% %ק"ג%ק"ג
הישנות

 %
תמותה

 %
המלטה 

קשה
1G TV 105104102102105חזוי561,02079024.6-0.0325.30.01793-0.152.81731.50.922737-0.2-0.2ערכי ג'נומיק (ללא בנות)סיגרג'ייג'יי7882ג'סיקה
2TV 939811,11134.6-0.0428.7-0.059540.11-0.71291.62.02737-0.3-1.97198103979799שלישית11888בדוןסטופ7631סיטבון
3 RET TV 8793398820.0-0.1229.2-0.01850-0.110.0850.91.483320.50.162107106102105106ראשונה8772סופוןאוסונט7695אופן
4 RTV 8890760318.5-0.0230.60.108710.04-0.81212.53.336310.51.068114114111105111ראשונה9672ראפאלאוסונט7733איסר
5G  105103104103105חזוי5490378135.20.0626.90.02916-0.10-2.7520.40.9-1333-0.13.9ערכי ג'נומיק (ללא בנות)בופוןפטרושה7987פוטין
6ET 928971,14727.7-0.1029.3-0.059130.11-2.61052.80.6-16941.85.472106102103101112שלישית10883אבשהז'קינטו7603זקא
7 RCV 9989044115.20.0023.40.08675-0.073.11591.0-0.921598-0.2-0.791109107103103108גל שני4,047511ג'פריג'סטיס7424ג'ייג'יי
8G  104102103103104חזוי5588225640.60.2720.70.11811-0.20-1.0670.71.17132-0.5-0.8ערכי ג'נומיק (ללא בנות)פטרושהמקרו9007מיפרש
9G  103102101102102חזוי5484875528.20.0122.7-0.01761-0.100.3851.51.887360.52.5ערכי ג'נומיק (ללא בנות)מסריטארגמן7958אמסטף
10TV 9284451939.20.1718.50.02748-0.05-0.11371.61.896430.3-0.272100103101102104שלישית10775סופוןבדון7510בופון
11G  10110198102107חזוי5584362527.60.0522.70.03755-0.091.285-0.71.78831-0.41.9ערכי ג'נומיק (ללא בנות)סיגרדנון7971דאלאס
12G  101102101100101חזוי5484278528.70.0121.1-0.03726-0.24-0.6801.70.511624-0.51.8ערכי ג'נומיק (ללא בנות)לופגספר7965גלופה
13G 104104103103104חזוי5580529137.50.2315.90.06672-0.091.31011.20.2133351.3-0.5ערכי ג'נומיק (ללא בנות)אלברטוויסדום9002ולנסיה
14G  102103103101102חזוי5579651528.00.0818.90.02669-0.150.2902.3-0.112735-0.20.6ערכי ג'נומיק (ללא בנות)גספרווינס7972ווגאס
15G  105100102104102חזוי5579129530.30.1720.10.097150.031.11020.91.376330.2-0.1ערכי ג'נומיק (ללא בנות)דוגיתמקרו7979מדוזה
9378632228.20.1419.70.08690-0.09-0.11181.82.096940.02.17310398100104101שלישית12289ארומסקול7559מקרו16
17TV 9077825331.60.1919.20.10705-0.35-0.990.82.173370.72.0719910010299100ראשונה12189רצוףגד7700גדר
18TV 8672764717.0-0.0525.70.057430.05-1.041-0.2-0.1-16360.30.26310310499101107ראשונה7858ג'ייג'ייסירופ7761סיג'יי
19G   106102104103103חזוי4671729832.90.1920.00.097330.03-0.8231.21.2-1631-0.12.2ערכי ג'נומיק (ללא בנות)מרסיהאלטטרים7994אתלט
20ET 9171158022.90.0222.50.04714-0.17-4.0403.00.7-3290.81.763109104103103105שלישית10881אוהבראול7633ראלב
21G  100102100102106חזוי5569349033.20.1315.70.006350.030.3612.0-0.35887-1.2-3.0ערכי ג'נומיק (ללא בנות)מידןווינס7913וילמה
22 RTV 97627-11633.10.3312.30.14553-0.36-3.0900.82.37449-1.13.381107106105101102שלישית347197סופוןגד7550גספר

75239629.40.1319.20.06687-0.12-0.7691.40.965450.00.9104102102102103
Rפרים מתאימים לרפת רובוטית
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מספר אבות הפרפר

הזרעות

סטייה 
ממישור 

הייחוס
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537*1,0247.1אלטטוניק X אבשה7842אולטר TV G 786**4.7†7,538מסקול X ארו7559מקרו
TV G ג'קי7861מנג'ט X 3.6814†1,328מרקנהG דוגית7851גרדן X 856***6,1465.3ג'רמין
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גודלרגליים
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 %
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אומדן הורשהפרי הזרעה
חלב ומרכיביואבות הפרהפר

אינדקס 
ייצור

תכונות נלוות
אינדקס 
תכונות 
משנה

המלטות פר מעבר

זרמת פרים פוריים לעגלות

מס' שם הפר
מס' אבות הפריםהפר

הזרעות

סטייה 
ממישור 

הייחוס

חמ"מ 
PD11משק אם

שדמה-דורות4.5786*10,495מסקול X ארו7559מקרו

G מסז'7926מקנס X שותפות רן1,3783.2911מרקנה

G סניר7953פטוס X רפת נעמן2,2622.8759פטרושה
* מובהק

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 : אומדנים חזויים
צבע כחול: פרים בהמלצה לעגלות

צבע שחור: פרים נבחנים בישראל או בחו"ל 
שנת הבסיס= 2005. שנת ההשוואה לנתוני הלוח

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

G = ערכי ג'נומיק המשלבים את ממוצע אומדני הורשה הורים
ותוצאות סריקה גנומית לפי מבחן יולי 2015

שיאון

לוח פרים     דצמבר 2015

עטין כלליהתמדההישרדות

CV איסרסימיג'ייג'יי

הודלמקרואיסר

 G פגסוסG וילמהG מפטיר

G גריטהגוגלCV ג'ייג'יי

סימונה Gאיסרמקרו

מיקום 
גודל גוף רגלייםעומק עטיןפטמות

קטן

ג'ייסטרטאיסראיסר

G סיטבוןאיסרסימימפטיר

גדרגרנטי Gסטרטהודל

CV ג'ייג'ייG הודלאופןמפטיר

מקרומקרוהודלאופן

ק"ג שומןק"ג חלבוןק"ג חלב

סטרטאיסרסיטבון

גרנטי Gאופןאופן

סימונה Gסיטבוןהודל

                   G בופוןהודלאדית

G סטרטגרנטיG מפטיר

אופן % שומן% חלבון
המלטה פר 

מעבר

וילמהגספרג'יי

G ג'ייסטרטגוליבר
סיטבון Gגדרגספר

ג'ייג'יי CVגוליבר Gאיסר

הודלדנונה G ETגדר

אופן 
המלטה 

בנות הפר
פוריות לרת"ס

בנות

CV סימיגדרג'ייג'יי

G ג'ייגספרסימונה

G ET דנונהG פגסוסCV ג'ייג'יי

G וילמהG גוליברG גריטה

G אדיתG מפטירG דנונה

דרוג לפי תכונות

% %ק"ג%ק"ג
% תמותההישנות

 %
המלטה 

קשה
1TV סער939921,12735.3-0.0429.5-0.049780.12-0.71221.42.01436-0.1-1.37198103979799שלישית11888בדוןסטופ7631סיטבון
2G   לנדאו שמואל105104103101108חזוי5699163131.20.0723.00.03792-0.223.0971.82.2199291.00.9ערכי ג'נומיק (ללא בנות)טורפדוג'רום7850גריטה
3TV יריב שותפויות8998758550.40.2526.20.0710190.05-1.8530.50.7-32361.13.17110798108106103שנייה8165טורפדוסדש7679סטרט
4 RTV אשדות יעקוב מא.8898066220.0-0.0333.00.109400.05-0.71391.83.240210.61.869114114111105111ראשונה9975ראפאלאוסונט7733איסר
5G   חפץ חיים105104102104107חזוי5697168438.50.1223.80.02868-0.080.31251.01.5103301.12.5ערכי ג'נומיק (ללא בנות)מרסיהג'רמין7852גרנטי
6 RET TV שומריה8796398921.2-0.1130.1-0.01881-0.060.11091.01.382210.60.865107106102104105ראשונה9275סופוןאוסונט7695אופן
7G    שותפות רן106106102102105חזוי5494142532.80.1523.40.09814-0.200.31290.32.1127200.71.2ערכי ג'נומיק (ללא בנות)ג'רוםגספר9037גוגל
8G  שוקרון יצחק106105104101101חזוי5492225831.30.1924.30.14823-0.24-1.21230.12.099250.50.4ערכי ג'נומיק (ללא בנות)הודלגספר9038גוליבר
9 RCV רפת זבולון9987940915.40.0122.80.08662-0.073.4165-0.1-0.921798-0.2-0.792109108103103108גל שני4,531522ג'פריג'סטיס7424ג'ייג'יי
10G  רפת רגלים108102104102104חזוי5186363438.20.1320.80.01794-0.020.0821.0-0.36932-0.81.1ערכי ג'נומיק (ללא בנות)מקרוסופרסייר9008סימונה
11G    רפת גן108105106101101חזוי5483870419.2-0.0524.70.02737-0.070.11131.50.5101360.61.3ערכי ג'נומיק (ללא בנות)דוגיתאיפון9014אדית
12TV גבע9482554336.40.1419.10.02740-0.030.21171.61.885480.40.576101104101101104גל שני152103סופוןבדון7510בופון
13TV שות' מכבי-חנתון9080524332.60.2019.60.10722-0.34-0.343-2.02.183360.92.4719910010299100ראשונה12189רצוףגד7700גדר
14G ETרפת נטופה104105104101102חזוי5582425429.00.1719.30.10686-0.081.91050.0-0.213831-0.20.2ערכי ג'נומיק (ללא בנות)ג'יידוגית7857דנונה
15G    אלוני אבא102103101102104חזוי5579356627.30.0622.30.04745-0.030.4580.51.148361.31.7ערכי ג'נומיק (ללא בנות)ג'רוםווינס7915ונגה
16 RG   שותפות רן110110107102104חזוי5579045635.90.1718.00.03711-0.23-0.669-0.31.379361.00.1ערכי ג'נומיק (ללא בנות)פטורמפרק7925מפטיר
17G   דפנה108105103103103חזוי5579042531.80.1418.30.04685-0.31-2.51351.31.8105250.31.5ערכי ג'נומיק (ללא בנות)סדשגספר7964פגסוס
שדמה-דורות9378532128.50.1419.50.08687-0.10-0.51272.01.798960.41.47410498100104101שלישית11289ארומסקול7559מקרו18
19G גואטה עמוס וראובן10010299102106חזוי5678451034.30.1418.30.027050.000.7751.90.27992-1.3-2.9ערכי ג'נומיק (ללא בנות)מידןווינס7913וילמה
רפת המנורה99657215.60.1315.80.14498-0.073.7110-1.01.315998-1.8-1.79010310310210294גל שני2,885466גופיג'סטיס7400ג'יי20
21ET עין צורים996217553.0-0.1928.60.047020.14-2.5104-0.72.9-81970.20.094110110106102100גל שני3,749606דליההארי7343הודל
22 RTV שותפות רן98607-9831.50.3112.30.13540-0.31-2.8880.81.96755-0.72.682107106105101102גל שני468238סופוןגד7550גספר
יד חיל-יד מרדכי9759730514.90.0412.60.034160.064.31112.70.7181872.03.679105101109103108שלישית375210מידןסיגר7614סימי23

7583549528.40.0922.00.06745-0.090.21040.71.390490.30.9105104104102103
מחיר

108108108103103חזוי1.53.7חזוי72437819.60.0518.00.05581-0.140.41540.0-0.3148רובסטקשמוני5774צ'קאל1
115108111109106חזוי0.72.9-חזוי71536313.60.0122.90.10650-0.110.3420.00.760מן או מןבוקם5701בוס. ב2
117109114106103חזוי8066045215.3-0.0119.80.05590-0.26-1.5470.0-0.269690.3-0.1פ.ברטמסקול5678מסי3
108105105108100חזוי6864252426.10.0619.40.036660.140.000.0-2.1-2372-1.3-1.5פלנטרובסט5699קבריולט4
1081061059992חזוי1.30.3חזוי63623222.00.1213.10.05484-0.140.51680.00.0156רובסטקשקויין5775מיגואל5

מס' אבותמס' פרשם פר
הזרעות

סטייה 
ממישור 
הייחוס

חמ"מ 
PD11מס' אבותמס' פרשם פרמשק אם

הזרעות

סטייה 
ממישור 
הייחוס

חמ"מ 
PD11משק אם

מסקולXא7559מקרו
שדמה-4.5785*10,495רו

דורות
G אולטר

ET7842Xאלטטוניק
שות' 7.1476*1,024אבשה

פניני שירן

G מ7926מקנסXשותפות 1,3783.2911מרקנהG ET סיג7871שנפסXגנוסר1,0965.1870שנדר
G 7953פטוסXרפת 2,2622.8759פטרושהG דוג7851גרדןXניר בכרמל4.8902*7,103ג'רמין

זרמת פרים פוריים לפרות זרמת פרים פוריים לעגלות

משק אם

חיוב של 130 ₪ למנת 
הזרמה תהייה  זרמה. 
זמינה מה-15.1.2016
הזמינות לרפת לאחר 

הזמנה מראש

ג'נומיק מארה"ב (ללא בנות)
ג'נומיק מגרמניה (ללא בנות)

מבחן בארה"ב (עם בנות)
ג'נומיק מארה"ב (ללא בנות)

מבחן בארה"ב (עם בנות)

הישנות  %

פרים פוריים

 מספר בנותאב אםאבמספר

חלב ומרכיביו

ממוצע

% התמדההישרדותפוריות בנות
אינדקס 
המלטת 

בנות 
הפר

אינדקס 
ייצור

תכונות נלוות

 %
הישנות

חלב 
לרת"סק"ג

פרי הזרעה
אבות הפרהפר

מקום 
פטמות

שיפוט גופני במבכירות

גודל עומק 
עטין רגלייםעטין כללי

אומדן הורשה

מספר שם
עדרים

  חמ"מ  
PD11

בנות 
הפר 

בתחלובה

המלטות פר מעברחלבוןשומן אינדקס 
תכונות 
משנה

זרמה ממויינת לנקבות


