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 לכולם שלום,

י החורף דומות בחודשי ,בשנתיים האחרונות ,כמות ההזרעות הראשונות מספר הזרעות:

בחודשי  ,הרבה יותר ,הראשונותאת כמות ההזרעות  ,והקיץ9 אולם, ניתן לראות בברור

מדיניות ההזזה של משקים רבים  םעהה דהמז פעולה9 0.92לעומת  0.90האביב של שנת 

במגמת עלייה מחודש הזרעות שתיים )כולל( ומעלה הם  9(9)איור  בישראל להזרעות אביב

בחודשי הקיץ, למרות ירידה של הזרעות ראשונות, אפריל9 כמות ההזרעות הכלליות עולה 

 בחודשים אלו9 נמוכים יותרמשיעורי התעברות  בעדבר הנו

 לפי חודשים 0.90-ו 0.92הזרעות ראשונות בשנים סה"כ : 9איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי חודשים 0.90-ו 0.92בשנים  שתיים ומעלה,הזרעות סה"כ : 0איור 

 

 

 

 

 

 

 

 



חודשי 2016 לעומת 2015
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מצטבר 

שנתי

4101541601,0221,188780-365-3202,209-הפרש הזרע' 1

1,184502-440-6711,4777541,9903,7918,587הפרש 2+

סה"כ חודשים  2016
דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מצטבר 

שנתי

34,49232,03536,93337,68942,14439,19736,88734,743294,120סה"כ כולל כפולות ופסילות

%13.4%13.5%13.3%13.1%12.9%12.0%11.7%11.1%12.6% פסילות

 0.92-ל 0.90הפרשים בהזרעות לפי חודשים בין השנים  :9טבלה 

 

 עד יוני9אפריל  –לייה של ההזרעות הראשונות בחודשיי האביב מסבירה את הע 0טבלה 

ולא  שלוחת המבכירותהשלוחה שתרמה את מספר ההזרעות הרב ביותר לעלייה זו היא 

הזרעות ראשונות בעגלות שהן  9,901הייתה ירידה של  העגלות, כפי שניתן היה לצפות9

 09%-, עלייה של כהזרעות ראשונות 0,192 -9 לעומתן, המבכירות גדלו ב7%-כירידה של 

 %9. -כעלייה של הזרעות ראשונות שהן  9,701 -ואילו הבוגרות עלו ב

 0.90-ו 0.92בשנים  ,לפי שלוחות ,יוני-הזרעות ראשונות וכלליות בחודשים אפריל: 0טבלה 

 יוני -אפריל 

  

הז' 
 ראשונה

כלל 
 ההזרעות

הזרעות  %
 ראשונות
מכלל 

 ההזרעות

2015 

 61% 27,272 16,510 עגלות

 48% 23,507 11,383 מבכירות

 39% 48,564 18,764 בוגרות

 47% 99,343 46,657 סה"כ

2016 

 62% 24,947 15,346 עגלות

 51% 27,156 13,798 מבכירות

 40% 51,863 20,488 בוגרות

 48% 103,966 49,632 סה"כ

   

, שאת התרומה העיקרית  0% -ראשים, עלייה של כ 72.,0 -בחודשים אלו, העדר גדל ב

למשך כל  ,לוחת המבכירות9 אין מספרים אלו מעידים על גידול כללי של העדרלכך, תרמה ש

אלא על מדיניות ההזרעות המושפעת ממדיניות חלב הקיץ וגישה חיובית יותר  השנה,

, מחודשי בימיי מנוחה "זזו"9 המבכירות הללו, קרוב לוודאי , בחודשים אלולפוריות כלל העדר

בכך תורמים לחלב הקיץ  9המתאיםכך שיכנסו לטווח החודשים  ולפני חודשי הקיץ, החורף,

 9לפני השפעת הקיץ , בתחלובה העוקבת,ולהזרעת פרות תחלובה שנייה ומעלה

 םתזרמהפרים שעלייה רבה בכמות  ההשנים האחרונות, חלבשלוש  –הזרעות פרי חו"ל 

מרות שזרמות מיובאות הסקירה הפעם תעסוק רק בגזע ההולשטיין, למחו"ל9  יםמיובא

 מגיעות לישראל ממספר גזעים שונים9

יבוא זרמה מחו"ל, בכמות קטנה  סטוריה של ההזרעה בישראל תמיד היהיבמהלך הה

יבאו יעשרים השנים האחרונות, ובעיקרה להזרעת עתודות והזמנות פרטיות של המשקים9 ב

באו זרמות של פרים שהיה להם מבחן בארץ ילם כולן ככולן, יזרמות לישראל מס' חברות, או



והם התפרסמו  Interbull -על ידיי ארגון ה נתוני המבחן שלהם הומרו לתנאי ישראל 9המוצא

 ..-ל .0"ישראלים"9 ההישנות שלהם בארץ המוצא הייתה בין  לרפתנים באומדני הורשה

9 זאת בשל התאמות %.7-.0סביבות האחוזים, ובהגיע זרמתם לישראל, הישנות זו ירדה ל

  9השונהוהסביבה והשפעת הממשק  גנטיות בין המדינות

בחירת הפרים ליבוא הזרמה היא תמיד בתחרות מול פרי הלוח הישראלים ומכאן שכל חברה 

נתוני פרי 9 פרי קצהכלומר  – גבוהיםורשה בעלי אומדני המספר פרים מועט אולם תביא 

חו"ל החלו בערכים מאוד מבטיחים אולם בשל ההישנות הנמוכה שלהם, ובהיותם פרי הקצה 

היו גבוהים9 אנחנו,  ,למבחן בישראל בהגיעם ,הם, השינויים בערכירשימת פרים ארוכהל

בצדק, זוכרים את הטובים, ששיפרו לנו את הטיפוח הלאומי והטיפוח המקומי של כל רפת 

ל פר כזה, ישנם עשרות פרים שתוצאותיהם נמוכות מאוד, במבחן האמיתי ורפת9 אולם לצד כ

  לפר בישראל9בנות  –

מת אותו פר שמזריע עתודה ישראלית9 לעו ,פר חו"ל המזריע ברפתקיים בין הבדל גדול 

משלבת בתוכה מספר  ,במערכת הטיפוח הלאומית, הנשענת על העתודות, הזרעה בפר חו"ל

 9בדיקות ומעצורים

  הזרעה של מספר עשרות עתודות במספר רב של  - רחב של הפר במשקיםפיזור

  של אותו הפר9המיובאת ה משקים בזרמ

 נוספת של ערכי הפר והפרה לאור שינויי של בדיקה  – החלטה לאחר ההמלטה

 ושהחל ,שזרמתם מיובאת יםהערכים לאחר כשנה9 לא את כל העגלים של הפר

 9לאחר שנה, לוקחים למערכת הטיפוח הםבערכי וירדשמרביתם ו ,בערכים גבוהים

 מבצעים את ההזרעות  ,בני הפרים שזרמתם מיובאת ,צעיריםפרים  – הזרעות מבחן

 נרחב9פיזור  –בכלל המשקים 

 אחוז עות המבחן מגיעות תוצאות בנות הפר9 רהז שנים לאחרכשלוש  – מבחן הפר

9 רק מעטים מכלל בני הפרים שזרמתם יובאה, לא מופעלים בלוח הפרים ניכר

 9נכנסים ותורמים את תרומתם למערכת הטיפוח

 המייצרת בסופו של דבר עגלההזרעת פר חו"ל  .במערכת הרפת, צעדים אלו לא ננקטים

  ציאתה.שאר ברפת עד יי, תבוגרת-מבכירה–

פרסומים רבים הובאו בעבר, על הישרדות נמוכה של פרות שמקורן מפרי חו"ל, לעומת פרי 

של בנות הפר, גודלן תכונות הייצור9 לוח ישראלים9 הדגש העיקרי היה של פוריות, התמדה ו

תורם שלילי ליעילותן ברפת הישראלית ובנות פרים אירופאים או צפון אמריקאים, תרמו 

 דל הפרה9ולמגמת עלייה בג ,ברובן

ממנו נבחרו 9 ג'סטיס, היה שמקורו מארה"ב פר נבחן אחד בולט, ניםהאחרו יםעשורהשני ב

יתה רבה יעל מערכת הטיפוח ה ם, שכולם היו בלוחות הפרים והשפעתשראלבי פרים .9

פרי הקצה, מרבית כך, תרם רבות9 ו ג'סטיסאולם עלייה וקוץ בה9999גם בכל העולם וטובה9 

לקוו הדם הזה9 מכאן, שההזרעה  ,קשורים במידה זו או אחרתהיו לישראל,  יובאהשזרמתם 

 איתם, מגלה קשיים של קרבות דם ברפת9

  מגיע הג'נומיק ואיתו "השיטפון" הגדול של יבוא זרמה מחו"ל9 לוש השנים האחרונות, בשואז 



 ג'נומיק פרי  –יבאת( ימרבית הפרים שזרמתם מיובאת מחו"ל )ללא קשר לחברה המ

 %9.7-בארץ המוצא, היא כ המרביתם תשמהימנו

 9 היו לנו הפתעות מרובות בפרים %.2-מהימנות זו יורדת בישראל לאזור ה

כאשר המהימנות 9 מגמה זו תגבר %.7-ה בסביבות התישמהימנותם בישראל הי

 %9.2-כיורדת ל

  מארץ נבחרתפרים שזרמתם מגיעה לישראל, הם שוב פעם, פרי קצה, של קבוצה ,

, לאחר המרתם לתנאי צה הללו, מופיעים בערכים גבוהיםפרי הקמרבית המוצא9 

 ישראל9 

 במיוחד , השינויים בין הערכים המופיעים בזמן הפרסום הראשון ועד המבחן בישראל

 9, גבוהים יותרשזרמתם מיובאת לפרי הקצה

  יהיוהמשודכיםהשימוש של פרי הג'נומיק הישראלים הוא של קבוצה. כל הפרים , 

כך ממוצע הקבוצה ישפיע ולא פר זה או אחר. ההבנה דומים, ו באחוזי שימוש

שפר ג'נומיק חו"ל, כזה או אחר, ישפיע בצורה פרטנית )כפי שהורגלנו בפרים 

 .שגוייהעל ההתקדמות הגנטית של הרפת, היא הערכה  ,נבחנים(

הערכים ראל בשלוש השנים האחרונות9 להלן מספר טבלאות של פרים שזרמתם הגיע ליש

ומבחן  Interbull-המפורסמים בטבלאות הן לאור הפרסומים האחרונים של ארצות המוצא, ה

 טבלאות לשלוש קבוצות:חילקתי את ההפרים בישראל9 

, וכמובן שגם זרמתם הגיעה לישראל ועדיין אין להם מבחן בארץ המוצאפרי ג'נומיק ש 99

 ומטה %.2 -כ בישראל ההישנות בישראל9לא 

 (ג'נומים בארץ המוצאבעברם פרים נבחנים שזרמתם יובאה לישראל )חלקם היו  09

 %.7-.0-בישראל כ הישנותה9 ועדיין ללא מבחן בישראל

9 מספר וכיום יש להם מבחן בנות בישראלפרים נבחנים בחו"ל שזרמתם יובאה  39

  02%9-הישנות כבטבלה9 הרשומות והמהימנות מוזכרים 

 

פרים מכל צד של הטבלה,  .0גדולה9 לכן רק היא  ,בכל טבלה וטבלהכמות הפרים, 

 היא נמצאת אצלי9 בברכה, מפורסמים בסקירה9 הרוצים לקבל את כל הרשימה,

 

 

 

           

  

 

 



 0.91-0.90בין השנים  הזרעה בישראלתחילת  – חו"ל מ מומרים : פרי ג'נומיק3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם אב אםשם אבשם פרמספר פר
ת.תחילת 

עבודה
חמ''מ

שומן 

)אחוז(

חלבון 

)אחוז(

תאים 

סומטיים

פוריות 

בנות
רגלייםעטין כלליגודל גוףהישרדות

27/12/20154760.020.02-0.120.535106117103מן או מןמוגולפייטון325776

19/05/20164760.100.04-0.031.0139106109108פרדשטייןקינגבויקינגמן335792

15/02/20164730.100.03-0.010.460109113114ברונקומוגולגרגוריוס345781

19/05/20164560.150.05-0.131.578110113113מוגולאיבנטמנימיקר355793

16/07/20144520.230.03-0.02-0.896105116111אובזרברמוגולמוקי365736

10/03/20154350.020.04-0.12-1.358105117106ביקוןפנטיקפיימוס375752

07/10/20154260.140.06-0.304.5153104107104שיימרוקג'בירמוזאיק385769

30/03/20154230.070.06-0.030.966100123103בוקםלטימרדסק395758

30/03/20143940.000.02-0.250.474102115106מסיבוקםבלדי405731

15/07/20143740.040.00-0.190.5138105110108ב.רסלג. אפיקפיולאפ415735

09/03/20153600.000.00-0.32-1.2115111112108אלטרוסביוטיבסט 4257512

30/03/20153350.160.03-0.214.023096111105שיימרוקרנסוםטריפיק435759

30/03/20153140.120.07-0.08-0.12399106100מן או מןאיקמןרורי רד445760

30/03/2014313-0.080.02-0.190.87999105110דסטריבוקםבוצ'לי455730

11/01/20152930.100.03-0.05-0.29499111110פ.פרדימוגולפיירפקס465746

30/03/20152470.100.01-0.38-0.8128100108105אלן ש.אונופקר ו.475761

10/03/20152320.150.06-0.270.153108120105ביקוןגלקסיגינדי485754

10/03/2015184-0.010.00-0.24-0.648106112102ביקוןדניםדיזיין 4957532

31/03/20141610.050.02-0.131.8126102113107גולדוויןשיימרוקסימפלי505733

02/04/2014158-0.93-0.74-0.12-0.522103108113פלנטדנילודקור515734

09/02/201435-0.010.02-0.01-0.2-26108110110רודינגמוגולאינטקט525750

10/03/2015912-0.07-0.02-0.200.7145109115108סופרסטישסופרסיירסופרשוט15755

19/05/20168250.090.02-0.250.316298106102סודןסופרשוטסודן ס25787

01/10/20158200.010.00-0.120.226113109106בוקםסופרסיירמרטי פן35765

19/05/20168040.080.02-0.191.5116100103107מסימונטרוסמגמן45789

19/05/20167900.100.020.06-1.0113101108108סופרסייריודרנתן55788

10/08/2014776-0.050.02-0.150.566107112108מן או מןסופרסיירכספיאן65738

13/01/20157630.030.000.01-2.511107105106בוקםסופרסיירפיטרפן75748

07/10/2015760-0.09-0.06-0.26-1.1110107109107פ.גבורסופרסיירספארק85772

15/02/20167420.000.000.00-0.9145106108109הצ'מפיוןסופרסיירמודסטו95782

18/01/20167170.100.06-0.311.5113108110114סופרסיירהאדוויאולטיים105780

30/03/20156940.120.07-0.080.4194101107105רובוסטסטרלינגטרנטון115762

30/03/20156840.080.02-0.08-1.07103107104ג'רדיןסופרסיירגרנט125757

07/10/20156710.050.00-0.310.5128103108105דיאןסופרסיירליאוסייר135767

07/10/20156630.03-0.01-0.41-1.6116102104108בוקםאלטאואקטוקס145768

27/12/20156460.060.00-0.25-0.3119107107110שיימרוקמיילסמלינגטון155778

12/01/20156370.070.04-0.10-0.748109108107מן או מןסופרסיירהנק165747

19/05/20166250.020.05-0.101.3138104107102שאן אארייזרטרזן175790

07/10/20156240.05-0.01-0.180.511998105106מוגולרוג'רסמדגרד185766

13/04/2016619-0.12-0.01-0.42-1.564101112108בינקהדנודנטה 1957861

13/04/20165980.050.07-0.10-0.54396111106מן או מןבליסטובורלון205783



 0.90-0.90בין השנים  הזרעה בישראלתחילת  – חו"ל מ מומרים נבחנים ם: פרי1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/08/2013940-0.16-0.03-0.26-1.416108112111פרלודסנומןמייפלאור15709

14/04/20138950.03-0.04-0.14-3.1131109114103פלנטרובוסטסופרסייר25694

02/06/2016818-0.03-0.020.00-3.1-4712011297פלנטאלטיוטהסלון35797

13/01/2014595-0.05-0.010.24-2.628106112103פלנטרובוסטאדליינר45723

12/03/2014589-0.10-0.07-0.02-0.511108106102פלנטבנאטרמרק אפ55728

18/06/20125750.120.11-0.22-1.233112111106ס.ג'ורדןמן או מןג'יפורס65680

17/09/20135730.13-0.010.15-2.7103104107109פלנטרובוסטמונרי75708

29/09/20135400.160.06-0.240.3148102112108בוליברמסימוריס85710

07/12/2014536-0.010.01-0.09-1.4-3799105100 וי אלופלנטפדר95743

30/05/20135320.180.030.06-0.3106100108108פלנטרובוסטקבריולט105699

15/08/20145240.070.01-0.13-0.6127107112117שוטרובוסטמיילס115739

29/09/20134880.100.03-0.030.3115104108109שוטלטוו'יסטמונרך ט.125711

01/04/2013484-0.060.03-0.15-2.8-35108109106סטולג'וקביקוןביוטי135691

15/09/20134830.01-0.050.030.323101110104שרקיאובזרברריינייר145705

11/06/20124570.050.06-0.25-1.643104109101פ.ברטמסקולמסי155678

07/10/20154360.070.07-0.101.343113105112ג'סטיסבוקסרפאנץ'165773

13/01/2015412-0.03-0.02-0.231.5159102111100ב.רסלליתיוםרוג'רס175749

13/01/2014406-0.050.01-0.37-3.323113111109פלנטסנומןדימונד ב185724

29/09/20133920.140.01-0.08-0.8101103112109פלנטרובוסטסמוקינג195713

05/01/2015375-0.030.02-0.240.613103111100באקסטרמניפולדרימוסקי205745
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02/06/20161120.220.13-0.25-0.9-249710397באקסטרמן או מןדקסטרמן375798

12/09/2013110-0.13-0.03-0.091.325103115107שוטלאובזרברפאזל385702

10/08/2014980.060.02-0.09-3.4-1810211199אלגנט הרומאראקסל נ395737

12/01/2014930.150.07-0.01-1.2-26109114112מסיאלטיוטהטננבאום405721

16/09/2013880.120.01-0.25-2.818105110108ג'סטיסבולטוןאברם ב.415706

16/09/201381-0.04-0.010.08-3.538105107103אאוטסיידשרקיסי אם425707

15/12/2013750.040.06-0.24-1.547109115105גולדוויןמניפולדדינמיט435720

30/12/2014490.060.04-0.14-2.1-129108112103גולדוויןפלנטהאלק445744

12/12/201348-0.05-0.06-0.01-2.437106108111סטורמטיקאפ.בי.אימריטיים455719

10/12/2013350.060.11-0.11-2.4-40114112109ג'סטיססטולג'וקג'וקי465717

30/03/2015330.050.110.18-4.3-10410010997טויטורימן או מןאיון475756

12/09/2013-10.060.01-0.260.3698110108פלנטלוויספליין485704

11/12/2013-20.070.01-0.060.68106111106ג'סטיסרמוספייסאוף495718

22/04/2013-180.030.10-0.21-0.649101108107מסקולגולדייגולדנו'ן505698

20/08/2015-25-0.040.03-0.030.9-610312097פלנטג'רארדפוליס515764

17/04/2013-710.080.07-0.231.670106109105רמוסקידאלטטרים525695

19/01/2014-850.200.10-0.241.5105108117108גולדוויןשיימרוקפרדשטיין535725

13/03/2014-1530.220.15-0.19-3.2-42108113115ווטסוןפאוטימוצ'ו545729

10/12/2013-1640.110.06-0.22-4.5-92105111103שוטלברנסדמוקרטי555714

14/09/2014-193-0.010.07-0.06-2.5-28108108103סטורםפלנטלאוטייד565740

10/03/2014-321-0.060.000.23-2.8-41109112103מ.סםט.אדםאריק ד575726



שם אב אםשם אבשם פרמספר פר
ת.תחילת 

עבודה

מספר 

רשומות
ימי חליבה

אחוז 

הישנות
חמ''מ

שומן 

)אחוז(

חלבון 

)אחוז(

תאים 

סומטיים

פוריות 

בנות
רגלייםעטין כלליגודל גוףהתמדההישרדות

07/12/201087330837180.01-0.02-0.20-0.1891.4103106102מרתוןג'סטיסמניפולד15637

04/12/201112223489500-0.010.06-0.060.81200.6103106102דורהםג'סטיסדקוטה25652

05/10/2010249337924410.06-0.01-0.352.4191.1102115101רמוספלנטארדמן35636

01/03/201012735186325-0.080.03-0.23-0.6910.0107108103פנקיסג'סטיסאורנג'45615

28/11/201167309823240.090.02-0.05-3.1-39-1.1110116102טרנטשוטלש.סנטנה55646

29/11/201150271772850.110.080.00-2.4200.4112108104ג'סטיסבאקאילוי65647

01/12/2009113351842800.050.030.010.0-22-0.5106106102מרתוןג'סטיסבוב 75608988

29/11/20116534581242-0.15-0.010.11-2.1241.4109106103פרמרגרוויבלגנבו85648

01/06/200924633592233-0.15-0.050.02-1.0170.9105106102דורהםג'סטיסדוטסון95605

01/03/2010118360841950.130.09-0.31-0.170.9102110103ג'וטג'סטיסאונטריו105614

05/10/2010275339931950.200.04-0.12-1.4-28-1.9108114106ג'סטיסה.מקמ.גלן115635

01/05/201071307811920.090.05-0.270.227-1.0104110102א.לואיג'סטיסמ.בוגרט125627

01/01/2010262350921650.070.01-0.174.098-1.7104108102רודולףג'סטיססטאן135611

19/03/20124729277135-0.10-0.06-0.22-1.0280.510210798שוטלפלנטפ. טמפו145666

09/03/2011132361871000.070.01-0.36-0.4332.1106109102פנקיסשוטלסול155642

13/01/2011653297980-0.19-0.10-0.16-2.1-58-1.1104111101ר.טימסטרשוטלמיכה165641

11/12/201119131493670.100.07-0.161.7-1-0.4108115103גולדוויןמן או מןמ.מקסים175654

01/04/201012535087600.060.050.100.7-60-4.3104105101דורהםג'סטיסג.סקרט185620

01/04/20114728776260.000.08-0.13-0.6-35-2.9103108101קונבינסרג'סטיסר.אוליבר195644

01/08/200914635888190.080.010.15-1.0-38-1.3102107102מרתוןג'סטיסג'ייק205607

01/01/201025636893-130.070.07-0.20-2.2-731.2105113103ג'וטג'סטיסד.אוסקר215610

225613X 01/03/201034334394-18-0.010.07-0.061.144-2.2108107103בוג'רור אלביסאמט

01/04/20105834676-31-0.18-0.02-0.02-0.139-0.3105107102רודולףג'סטיספקסטון235621

30/11/20116730282-800.010.000.04-1.4381.3107108104נובאליסגרוויבלגרוב245650

01/08/20096234476-271-0.15-0.03-0.05-3.5-168-5.6115115108מרתוןמרצ'נטמייקי255606

265612X 01/03/20108034580-2950.030.00-0.12-3.9-179-4.0108109103פנקיסדהלדנדי

-...0 בין השנים הזרעה בישראלתחילת  –בעלי מבחן בנות בישראל חו"למ ם: פרי2טבלה 

0.99 

9 ירידה משמעותית של ערכי הפרים מהיותם 0בטבלה  נמצאסיכום שלושת הטבלאות הללו 

9 אנו נבחן את תוצאות הג'נומיק בישראל בישראלבנות מבחן ג'נומיקים ועד הערכים שלהם 

לצתי, בכל כנס אזורי, ובכל פגישה ברפת, היא לפיזור שווה של במהלך השנים הקרובות9 המ

  יש להשתמש בכולם.כל קבוצת הפרים הג'נומים הישראלים9 

כשמדובר  ניםלא נכומאוד ש הרגשה ושימו –חמ"מ"  088-טוב יותר מהחמ"מ  088-"ה

 בהישנויות נמוכות.

בניגוד מלא לשימוש בפר נבחן, כתורם פרטני , ההתקדמות היא של הקבוצה ולא של הפרט 

9 מאוד, וזאת בשל התוצאות של העברבזרמה מיובאת, יש להיזהר 9 לאור תכונותיו לטיפוח

בשל , זה או אחרג'נומי מיובא, " באחוזי השימוש לפר תפרטני" רצוי לא להשתמש בצורה

מיובאת  )שמראש הם פרי קצה(,  ת פרי ג'נומיתהבחירה מתוך קבוצ  הישנות נמוכה מאוד9

 הוא במילים פשוטות, הימור גדול9, תכונות טובות לרפת בעלי מצומצםפרים מספר ל

 לפי סטטוס הפר בישראל – מחו"ל תפרים מיובא תלזרמ תכונות ממוצע: 0טבלה 

 סטטוס הפרים
 'מס

 פרים
חמ''

 מ
שומן 

(%) 
חלבון 

(%) 
סומ.ת

 טיים
 .פ

 בנות
היש

 רדות
גודל 

 גוף
 עטין 

רגליי
 ם

 -ממוצע ג'נומים בחו"ל    
 מומרים לישראל

52 522 0.04 0.01 -0.17 0.2 95 104 110 107 

 -ממוצע נבחנים בחו"ל    
 מומרים לישראל

57 255 0.03 0.03 -0.09 -1.5 14 104 109 104 
התמ

 דה
רשו
 מות

הישנו
 ת

 -ממוצע פרים מחו"ל  
 מבחן בנות בישראל

26 149 0.01 0.02 -0.11 -0.6 0 106 109 103 -0.6 134 85 

 

 יואל בברכת שבוע טוב,


