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 לכולם שלום,

אנו כחודש לפני החלפת הלוח2 בשלושת החודשים האחרונים ביצעו  – הזרעות פרי הלוח

של פרי הג'נומיק2 חלוקה טובה  43%מכלל הזרעות הלוח לעומת  %..פרי הלוח הנבחנים  

אפשר לזהות  ,ות שיאוןלפי המלצ ,כשבוחנים את מספר ההזרעות של כל פר ופר 2ונכונה

 מספר נקודות:

  של לוח פרים אוגוסט  ,אמצע נובמבר –סה"כ הזרעות לתקופה מאמצע אוגוסט

 מכל הגזעים2  ,פרים שונים 43.-מ ,הזרעות )כולל כפולות( 868,.8עמד על  ,.11.

  ,הזרעות ואילו פרי הג'נומיק ביצעו  14.,31הנבחנים ביצעו סה"כ באותה התקופה

 מכלל ההזרעות2 %.1 כלומר: כלל פרי הלוח ביצעוהזרעות2  ..1,4.

, בשלושה החודשים האחרונים, לפי נבחנים ופרי .11.: הזרעות פרי לוח אוגוסט 1טבלה 

 ג'נומיק 

מס' 

הזרעות

ביצוע 

)%(

המלצות 

שיאון )%(

מס' 

הזרעות

ביצוע 

)%(

המלצות 

שיאון )%(
90112,2183,29621.6128,92212.57איסר7733נבחן

7515,9221,67011.0124,2526.07ג'מצ'י7824נבחן

6175,3901,80411.8113,5865.05בופון7510נבחן

4902,851320.202,8193.94גדר7700נבחן

6872,274150.102,2593.26ארגמן7508נבחן

6832,240100.102,2303.17סגריר7838נבחן

6642,229790.502,1503.06דסט7835נבחן

7822,1068365.5101,2701.85אופן7695נבחן

7951,9376794.561,2581.80סיטבון7631נבחן

5531,629130.101,6162.35מיסוי7814נבחן

4551,31390.101,3041.85סימי7614נבחן

7021,1647685.173960.60ג'ייג'יי7424נבחן
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G 8172,980740.502,9064.05גרסון9071צעיר

G 8052,6877404.971,9472.73איגיבור9016צעיר

G 7022,3878635.771,5242.13אייפק9059צעיר

G 7921,982310.201,9512.73בוז'י9063צעיר

G 6201,9457725.271,1731.73ברנסלי9032צעיר

G 6431,9057054.671,2001.73רעשן9089צעיר

G 6551,6445823.871,0621.53משען9075צעיר

G 6571,5984773.171,1211.63ביג'יס9034צעיר

G 7071,532690.401,4632.03בהד9064צעיר

G 7071,402310.201,3711.93ראג'ר9087צעיר

G 6581,3043001,3011.85ארמלי9060צעיר

חמ"מ

פרותעגלות מס' 

הזרעות 

כולל כפולות

פרים נבחנים

פרי ג'נומיק

מס' 

הזרעות 

כולל כפולות

פרותעגלות

חמ"מ

 

  גבוהים בחמ"מ והומלצו  – בופוןואיסר, ג'מצי שלושת הפרים הבולטים בשימוש היו

 לשתי השלוחות באחוזים גבוהים, יחסית2

  נקודות האחוז,  2626 גם בפרות, איסרביצוע ההמלצות חרג בצורה מאוד בולטת בפר

2 למעשה, זמן רב לא חווינו יותר מהמלצת שיאון נקודות האחוז .82וגם בעגלות, 

 עגלות2"שיטפון" כזה גדול, מפר אחד, בהזרעת 

  פר שומלץ לשתי ( חרג בהמלצות לשלילה ולמעשה, איסר)חצי אח ל אופןהפר

 ביצע כמחצית מהמלצת שיאון2 השלוחות ובשניהן 



  ראשון בחבורת הפרים שהשימוש בהם דומה יחסית בחמ"מ אולם נמוך  – גדרהפר

כנראה 2 הזרעות, כאשר הוא רק לשלוחת הפרות 4,111עד  111,.ועומד על 

  נתנו עדיפות לשימוש בו2וקוו דם שונה, שהרכיבים הגבוהים שלו 

  ,ביצעו אף הם פחות מההמלצה2 סימיו מיסוישני הפרים הנמצאים בתחתית הלוח ,

הרפתנים מושפעים רבות מערכי החמ"מ, ומכאן התוצאה2 לפרים אלו תרומה גדולה 

 דש האחרון, "להגביר" את השימוש בהם2בערכי תכונות המשנה ואני ממליץ בחו

  ולכתוב שיש להשתמש בהם סיונות להסביר יות הנשלמר מסתבר, –פרי הג'נומיק

באופן שונה מפרים נבחנים, למימד רמת החמ"מ יש השפעה ופרים במהימנות של 

עדיין מקבלים עדיפות בהזרעה ורק בשל העובדה שהם גבוהים במספר  66%

גרסון, עשרות נקודות החמ"מ משאר פרי הג'נומיק2 הוכחה טובה לכך הם הפרים 

 .בוז'יואיגיבור 

  כנראה שימוש גבוה למרות היותו נמוך יחסית בחמ"מ, בקבוצת הג'נומיק2  –אייפק

 שקוו דם שונה, רכיבים ותכונות משנה סבירות הביאו אותו לשימוש שכזה2

  לשלוחת רק  –בחמ"מ וגם היו נמוכים בהמלצות נמוכים  –בהד, ראג'ר וארמלי

 את הביא אותם למספר ההזרעות הנמוך ביותר2הפרות2 כל ז

 

ההמלצות הללו נמצאות  2הם בשוליים ,מהמלצות שיאון ,לחיוב או לשלילה ,סה"כ החריגות

 במרבית הרפתות כברירת מחדל2

ממליץ לא לתת עדיפות יתר לחמ"מ בפרי הג'נומיק ולהשתמש בהם בהתאם להמלצות, 

הוא מוגזם ויצור מגמה חזקה מידיי לעלייה בגודל  סראיכקבוצה ולא כיחידים2 השימוש ב

 הצאצאים2 יש להיזהר מכך2

 

יתפרסם עוד כחודש2 בשבוע הקרוב, תתכנס הוועדה לקביעת  .11.-לוח הפרים של דצמבר

תהליכי נערך להפיק את הזרמה מהפרים הצעירים ו ,לאחר מכןהבא2 מיד הפרים שיהיו בלוח 

 לוח2הפרסום וההפקה של ה

 

 לכולם, שבוע טוב2

 יואל


