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 לכולם שלום,

לאחר "פגרה מאולצת" אני חוזר לשיגרה )לאט לאט.....( ובה גם פרסום הסקירות השבועיות. 

, הוסיפו את תפילתם לבריאות תודה רבה לאנשים רבים שכתבו, צלצלו ואף חלקם הדתי

  ריך זאת מאוד.עאני מורפואה שלמה. 

עונת ההזרעות בעיצומה וגלי ההזרעות הראשונות  :6102אחוז שימוש בפרים בלוח אפריל 

לוח הפרים הנוכחי לפי תכנון שנתי המתחשב בייצור החלב לקיץ. בעגלות ומבכירות מגיעים 

לאפריל. אנו כחודש וחצי של הזרעות הלוח וכאן הזמן לבחון את  23-החל את הזרעותיו ב

 פעילותו. 

ופרסום לוח. כלומר,  ,חודשים, מבחן 4-לוחות הפרים נכנסים לשיגרת העבודה של אחת לכ

 , לכל שנה קלנדרית.אפריל, אוגוסט, דצמבר תאריכי היעד הם:

אנו מתכננים לקבל גם את תוצאות הג'נומיק מהולנד לכלל הפרים  ,תאריכים אלוצמוד לב

תוצאות         האינטרבול  מבחן        מבחן הפרים בין  סנכרוןה, ובמיוחד לצעירים. שלנו

על כל מערך  משפיע, הפריםלוח פרסום ל         ים הקודמים( יהג'נומיק )המושפעות מהשנ

 ת ההזרעות לעתודות.והטיפוח ובמיוחד הפעלת ובחירת הפרים הצעירים והמלצ

 דומים?הפרים בלוח, בשימוש זרמת האם התכנון והביצוע  

 מצאים בלוח וכאלו שאינם נמצאים בלוח?נמה מידת השימוש בפרי הג'נומיק ה 

 עירים תשתנה?האם מדיניות השימוש בפרים צ 

שיש לזכור אותן ולהתייחס אליהן גם , להלן מספר הגדרות חשובות אלולפני שאכנס לשאלות 

 . בשימוש הזרמה

 שיש לו בנות המאפיינות את המבחן שלו. מספר הבנות, מרחק פר  – חןפר נב

ת ערך זור הבנות בעדרים, משפיעים על הישנופימההמלטה, מספר התחלובה ו

החמ"מ המופיע בלוח הפרים. בכל מקרה, הישנות פר נבחן היא הגבוהה ביותר בלוח 

. לפר הנבחן יש גם ערך ג'נומיק שלא מתפרסם בהתאם ,תוצאותיוואמינות  ,הפרים

 בלוח הפרים.

 הפרים הצעירים בישראל הם פרים שעברו את הסריקה הג'נומית כל  – פרי ג'נומיק

 :קומוגדרים  כפרי ג'נומי

 בלוח הפרים ומקבלים אחוזי שימושבשמם מופיעים  :ג'נומיק בלוח הפריםפרי  .2

פרי ג'נומיק המופיעים כפרים  ,חלקם: בלוח הפרים םג'נומיק שאינפרי  .1

פרי ג'נומיק וחלקם הם , בלוח הפריםונמצאים בטבלה נפרדת  הפוריישזרמתם 

לפרים אלו אין המלצה של אחוזי  .שהרפתנים מחליטים להפעיל על דעת עצמם

 .שימוש

שיעד פרים צעירים כמעט כל חודש, מתפרסמים כחמישה  : צעירים-ג'נומיק .3

פרים אלו הם פרי ג'נומיק, אולם שלהם הוא אוכלוסיית המבכירות.  שידוךה



מספרשם
 3,23978.5 1,119109.2 7824841ג'מצ'י

 3,67769.6 2,1931017.7 7733834איסר

 2,15975.6 68155.4 7835775דסט

 2,25065.7 8400.6 7679770סטרט

 67501.7 65795.1 7631760סיטבון

 1,43553.7 3500.3 7508742ארגמן

 39201.0 96697.7 7424699ג'ייג'יי

 1,44363.9 3300.3 7841694דקירי

 1,89555.0 1,2551110.1 7510624בופון

 1,24173.3 700.1 7814624מיסוי

 1,81464.8 1900.2 7700551גדר

 20800.5 952117.7 7806506דימסאם

 82152.1 1400.1 7614429סימי

 13900.4 86686.7 5636426ארדמן

8,881737121,3886056

 %

שימוש 

בפועל
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שיאון

מספר 

הזרעות
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שימוש 

בפועל

  חמ"מ  הפר

PD11
המלצת 

שיאון

מספר 

הזרעות

סה"כ

אין הבדל בהישנות פרי הג'נומיק שבלוח  , ללא שמות.פר צעיר""מופיעים בנטע כ

 רים לבין הישנות הפרים הצעירים )שגם הם ג'נומים(, המופעלים במבכירות.הפ

עירים לאור בקרוב תתקיים ישיבה שבה נדון על אחוז השימוש של הפרים הצ

 עידן הג'נומיק.

 ת גזעי בשר. מרביתם הם יבוא. אחוז השימוש המומלץ בלוח שימוש בזרמ :בשר

 3% עומד על הנוכחי 

 הולשטיין )בעיקר( שזרמתם מיובאת מחו"ל. מרבית הזרמה פרי  :יבוא חלב

המיובאת, היא מפרי ג'נומיק בחו"ל. הישנות התוצאות של הזרמה הזו, בתנאי 

  מהישנות פרי הג'נומיק הישראלים. מוכה יותרנישראל, 

 שראל. למרביתם יש את לפרי ההמתנה, אין עדיין מבחן בי :המתנה + נבחנים

פרים נבחנים שאינם בלוח הפרים הם לעיתים פרים המופיעים  .תוצאות הג'נומיק

. השימוש בשתי אוכלוסיות אלו היא במרבית המקרים יהיבטבלה נפרדת לזרמה פור

 לפי שיקולי הרפתנים.

)ביקורת  משתפי פעולה""ממחישים את מספר ההזרעות לכל פר במשקים  1-ו 2איור 

 . הלוח הזרעות. סה"כ כשליש הזמן של תכנון החלב(

 -23.4.26 בעגלות ובפרות לתקופה  פרים נבחנים: הזרעות ואחוזי שימוש של 2איור 

1.6.26 

 



מספרשם
 1,11432.9 1,61654.0 9036724גרנדה

 54931.4 85152.4 9017719אגדה

 1,031001,02852.6 9050709פומיקי

 8070080352.1 9042706זגורי

 80352.1 81800.1 9021643ביוואס

 67701.8 1,37175.7 9007634מיפרש

 43831.1 71452.3 9056575ריבס

 86852.3 87900.1 9026566בוגרט

 48231.3 94453.7 9055553ראדה

 8750087152.3 9039540גמביה

9,90627187,6333720 סה"כ

פרות

  חמ"מ  הפר
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שיאון

 %
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שיאון

 %
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בפועל

עגלותפרים ג'נומיק

 1.6.26 -23.4.26 בעגלות ובפרות לתקופה  פרי ג'נומיק: הזרעות ואחוזי שימוש של 1איור 

 

 מכאן לתשובות,ו

, המלצת שיאון""לפי  ,, דומה בין התכנון לביצוע. סה"כ תוכנןבפרים נבחניםהשימוש  

. גם בפרות התכנון והביצוע דומים: 32%ע עמד על שימוש בעגלות והביצו 33%

בעיקר בשל קוו הדם שלו  ,חרג בשימוש איסרבביצוע.  66%בתכנון לעומת  60%

חמ"מ מול ההמלצה וזאת בשל  לשלילהחרג  ,מסאםידלעומתו,  .והחמ"מ הגבוה

את  רחיבלה והישנות החמ"מ הנמוכים. אגב, מבחנו באופן ההמלטה, טוב מאוד ורצוי

, גם הוא חרג כלפי מטה, אולם השלים במעט את סיטבון .לעגלות השימוש בו

לעומת היה נמוך  בפרי הג'נומיקלעומת תוצאות אלו, השימוש  בפרות.הזרעותיו 

נקודות  23נקודות האחוז ובפרות הפרש של  9. בעגלות, הפרש של המלצת שיאון""

. המלצת שיאון""וכים או דומים להאחוז. שום פר לא חרג כלפי מעלה וכולם נמ

. ה זויתוצאה זו ממחישה את הזהירות הרבה בה נוקטים הרפתנים בשימוש באוכלוסי

 הפיזור בין הפרים הוא יפה ואינו "מותנה חמ"מ". גישה זו נכונה וטובה.

ים נעוצמידת השימוש של פרי הג'נומיק הנמצאים בלוח ואלו שאינם נמצאים בלוח  

ם המסכ 3 איורסכם הכל ביחד, יש לבחון את בחלקם בתשובה הראשונה. אולם כדי ל

עם נחבר  את מידת השימוש הכללי של הפרים בתקופת השליש הראשון של הלוח.

ג'נומיק בלוח הפרים+ ג'נומיק שאינו בלוח הפרים+ ג'נומיק צעירים מקבלים י הפראת 

 -מקבלים כנה )גם הם ג'נומיק(, ף אפשר להוסיף גם את פרי ההמת. בנוס32%

שימוש  42%-. בסיכום הלוח הקודם, אף הגיעו לכ66% -במהימנות של כ , 36%

 בעבר. 16-30%לעומת בפרי ג'נומיק. זו עלייה 

 



בין התאריכים של זרמות הפרים לפי סטטוס הפר בזמן ההזרעה שימוש בפועל  % :3איור 

 , לפי עגלות, פרות וסה"כ1.6.26 -ל 23.4.26

 

ג'נומיק תשתנה. אנו נקיים דיון מסודר בנושא זה -מדיניות השימוש בפרים צעירי 

. יש יוקטן ,לפרים צעירים "נטע"ב קרוב לוודאי, אחוז השימוש שתוצאותיו יפורסמו.

פרות עתודות  2,000-החודשים האחרונים התחלנו לשדך ל תשלושבלציין ש



 40-בחר את העגלים שמהם נ 400-מלטות של כה, תהיינה  שהתוצאה של כך

"המובחרים". בינתיים, אנו מחויבים לסיים את תכנית שימוש הצעירים כפי שהיה 

 שיטת השימוש של הצעיריםאולם, כפי שנכתב למעלה, כל תהליך המעבר בין בעבר. 

   .נבחנת מחדש ואנו נפרסם את התוצאותהישנה לחדשה 

המבקשות להזריע ב"פרים אדומים" כך ישנן רפתות  : פרים הנושאים את הגן האדום

הבאנו מעת לעת  ,. לאורך שניםאדום-שחורבצבע את הגן האדום או יופיעו  יישאושהצאצאים 

 יאלבן או פרים הנושאים את הגן האדום. הרשימה הבאה ה זרמה של פרים מצבע האדום

שימוש בהם על  וזרמתם נמצאת בבנקים של שיאון. פרים המורישים את הגן האדוםשל 

-של אדוםפרווה בלהיוולד יגרום לאחוז מסוים של הצאצאים פרות הנושאות כבר את הגן, 

 לבן.

 לבן-האדום ליצירת פרות אדוםגן ההמורישה את מצאת בשיאון, נה: זרמת פרים 2טבלה 

 

 

 

 

 

ראוי לציין שחמ"מ הפרים הללו, אינו גבוה והם מומלצים רק לרפתנים הרוצים מספר פרות 

 בצבע אחר.

 

 לבסוף,

יה יהתהמעבר של האביב עם גלי החום והעומסים הכבדים. לבטח תקופת  – חם, חם, חם

 אינני ממנו. "היציאה"מ יותר ""קלה ץ למרות שהכניסה לקי לזה השפעה על הייצור והפוריות.

 מלצותהשם את הירצוי לקרוא ולירוצה לחזור על המלצות חכמים ממני בשטח הצינון, אולם 

 .....לילההערב וצינון הבמיוחד , בנושא זה

 בברכה ובריאות לכולם,

 יואל

 

 שם הפר מס' פר

 קרס 7477

 קינסשה 7488

 קונגרס 7489

 מפטיר 7925

 מקסימו רד 5318


