
61.2.6.42 

 לכולם שלום,

ארבעה חודשים. -לוח הפרים ישתנה כל כ שינויים בהפעלת פרים בלוח הפרים הנוכחי:

 להגיב להם.אנו ממליצים אולם, בין לבין מתרחשים אירועים שנפרסמם ו

 פרסום תוצאות ג'נומיק שונות, במהלך "חיי הלוח" .4

 מעבר לחודשי הקיץ .6

 

 פרסום תוצאות ג'נומיק שונות, במהלך "חיי הלוח" .1

 :6.2.6.42-ירה שהתפרסמה בכפי שהוסבר בסק -תוצאות הג'נומיק 

חודשים, מבחן, ופרסום לוח. כלומר,  1-" לוחות הפרים נכנסים לשיגרת העבודה של אחת לכ

 , לכל שנה קלנדרית.אפריל, אוגוסט, דצמברתאריכי היעד הם: 

בצמוד לתאריכים אלו, אנו מתכננים לקבל גם את תוצאות הג'נומיק מהולנד לכלל הפרים 

מבחן האינטרבול         תוצאות         עירים. הסנכרון בין מבחן הפרים שלנו, ובמיוחד לצ

הג'נומיק )המושפעות מהשניים הקודמים(          לפרסום לוח הפרים, משפיע על כל מערך 

 הטיפוח ובמיוחד הפעלת ובחירת הפרים הצעירים והמלצות ההזרעות לעתודות."

ינתיים, אנו בשלב הקמת המערכת, "זמן זה התכנון, והוא בסופו של דבר גם יתבצע. ב

 , שונים ומשפיעים על התפעול השוטף. ולהלן ההסבר.בפועל מעבר", ולוחות הזמנים

. ומכאן שלוח 6.42ויוני  6.42תוצאות הג'נומיק הגיעו לישראל במרווח של חצי שנה: ינואר 

ביוני אר. היה מבוסס על נתונים שהתפרסמו בינו 6.42הפרים האחרון שהתפרסם באפריל 

, באמצע זמן פועלו של הלוח הנוכחי, קיבלנו מההולנדים תוצאות חדשות של  6.42

 (.4הג'נומיק, ובתוכם פריי הג'נומיק הנמצאים בלוח )טבלה 

בימים אלו, אפרים היה בפגישה בהולנד, כדי לתאם את לוחות הזמנים שלנו ושלהם, כך 

יותר מזאת, למערכת הטיפוח רצוי שיהיו שנוכל לעמוד בתכנון כפי שצוטט בראשית הסקירה. 

מבחני ג'נומיק צמודים יותר בחורף )תקופת ההמלטות( וכך גם נוכל לקבל החלטות מהירות 

יותר על עתידם  של העגלים שנסרקו בסמנים הגנטים ולהשאיר רק את הטובים ביותר 

 להפעלה בשטח. 

ך ובטוח שלוחות הזמנים . אני סמוהקמת מערכתב"המחיר"  גםכך היא תקופת המעבר וכך 

יסתדרו ויתואמו וכך לא נמצא את עצמנו משנים את המלצותינו ללוח פרים, שגם כך, זמן 

 חודשים, כפי שהיה בעבר.  2חודשים מול  1  -פעילותו קצר 

האם ירידה של מספר עשרות נקודות החמ"מ היא עילה לשינוי? ביודעינו שההישנות היא 

בט המקצועי ולהיבט השיווקי, או להבנת ה "מספרים" של זו שאלה שלהי ? 55%-בסביבות ה

 תשובות שונות.  ,המשתמשים )הרפתן/ית(

מקצועיים לטיפוח, אולם אין להעלים עין על ההיבט מאוד חברת שיאון משתמשת בכלים 

חשיבות רבה, הסברים המקצועיים להשיווקי. בעולם של "מספרים" ובעולם של שקיפות, 

תרגום שהשטח מבצע לכלל המספרים ואומדני ההורשה המתפרסמים הלעיתים, אולם 



 , לעיתים,. הסתירה בהבנת המספרים ואיכותם, מביאה את הרפתנים, שונהבתדירות גבוהה

 להחלטות ושימוש בפרים בצורה שונה. 

, 6.42, ינואר לעומת יוני נתוני  מראה את ההפרשים  של עשרת "פרי הג'נומיק" בין 4טבלה 

. שימו לב, שהממוצע, כמעט ולא השתנה. נתון המעיד שרצוי תמיד מהולנדכפי שהתקבלו 

להשתמש בכלל פרי הג'נומיק ולהסתמך על הממוצע שלהם, ולא לשים את "אמונתנו" בפר 

כזה או אחר, כפי שהיינו רגילים בפרים הנבחנים. לאחוזי ההישנות, משמעות רבה והם 

 ם הנבחנים לפריי הג'נומיק.משפיעים על שיטת ההזרעה שיש לנקוט בין הפרי

 6.42, הבדל במבחנם הג'נומי בין ינואר ליוני – 6.42אפריל : פריי ג'נומיק בלוח 4טבלה 

 אב האם אב הפר מס' הפר שם הפר
 תוצאות ג'נומיק

  -ינואר   הפרש
11 

 -יוני 
11 

 66- 658 724 דוגית גספר G 9036גרנדה   

 74 793 719 ג'קי ארגמן G 9017אגדה    

 88- 621 709 מקרר פטריק G 9050פומיקי  

 18 724 706 גרציה זקא G 9042זגורי   

 57 700 643 סדש בופון G 9021ביוואס  

 109 743 634 פטרושה מקרו G 9007מיפרש   

 44 619 575 אס ראלב G TV 9056ריבס 

 46 612 566 סיגר בופון G 9026בוגרט   

 100- 453 553 תדוגי ראלב G 9055ראדה    

 80- 460 540 מקרר גספר G TV 9039גמביה 

    638  637 ממוצע      
 

, הוסיפו לרדת לערכים 6.42לאור הטבלה, שני הפרים הנמוכים באומדני ההורשה באפריל 

שני חמ"מ. אנו נוציאם מהמלצת שיאון, לאחר שנחליפם במהלך השבוע הבא ב .15-של כ

 פריי ג'נומיק חדשים:

 אב האם אב הפר מס'  הפר פרשם ה
% 

 שומן

% 

 חלבון

פוריות 

 בנות

 גודל
 חמ"מ

 710 177 7.0- 7.70 7.10 סילבן גרדן G 1701גרסון 

 778 170 1.0 7.70- 7.70 ג'רמי ארגמן G 1711איגיבור 

 

 זרמות הפרים החדשים יחולקו השבוע למזריעים, 

ש וחצי האחרון לפעילות לוח וכך נשתמש בהם בחוד ביום רביעי, נשנה את המלצת שיאון

 .הפרים הנוכחי

 

 



 מעבר לחודשי הקיץ .0

הפר היה בשימוש רב בחודשיים הראשונים של הלוח, ובצדק. זרמתו  :0101 –סטרט 

מזריעים. מעבר לזאת, אנו בכניסה לקיץ, ובשל פוריות זרמתו הנמוכה, מרבית הלהסתיימה 

 אנו נוציא אותו מהמלצת שיאון, ביום רביעי בשבוע הבא. 

הפעם ההחלטה  , סטרטבניגוד ל דווח ממספר מזריעים שזרמתו הסתיימה. :8101 –ארדמן 

 מפר זה, לעגלות. אנו רוצים לסיים את כל הזרמה שהוזמנה היא להשאירו בהמלצת שיאון

 . הזרמה באיכות טובה, ואין בעיה בשימוש בעונה זו. בחודשיים הקרובים,במיוחד לעגלות

 הזרמה תסתיים לחלוטין ובלוח הבא הוא לא יופיע. 

. כמוכן, , ננסה להעביר מנות מאזור אחרארדמןשל  זריע שבאזורו הסתיימה הזרמהמ

. במידה ואין המלצה נטע""בהמלצה השנייה של  שיודיע באזור שהזרמה הסתיימה וישתמש

  שנייה, שיזריע מאחד הפרים המתאימים לעגלות.

 שבוע טוב לכולם,

 יואל


