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 8201 אפריל –סקירת לוח פרים 

 כללי  

לקו ח – ג'נומיק פריי 12 -ו ,חלקו העליון של הלוח – נבחנים 12 :פרים 24נמצאים  ,הפריםבלוח 

בין נבחנים לג'נומיקים, אולם בהמלצת שיאון  1:1אמנם יחס הפרים בלוח עומד על . התחתון

  מקבלים עדיפות. לשימוש בהזרעות, יחס זה משתנה. הפרים הנבחנים

-מהם מתפרסמים במבחן להמלטה הגבוה מ 5 ,פרים  13מתפרסמת קבוצה של להזרעת עגלות 

. הלוח הנוכחי, מלווה את תקופת הזרעת העגלות. מרבית המשקים מרכזים את הזרעת 60%

העגלות לחודשים מרץ עד יוני. בתקופה זו גם מזריעים זרמות ממוינות המיובאות מחו"ל. השנה 

  לחמישה פרים. ,ון נערכה מבעוד מועד, והמשקים ביצעו הזמנה מסודרתשיא

 שנתונים בלוח הפרים

-ו 2012ם עיקר הנבחנים הם משנתוני. 2013-ל 2005הפרים הנבחנים מתפרסים בין השנתונים 

 . נציג קבוצה זוהישנותם גבוהה מאודו, פרים שלהם בנות בגל השני שלושה. בלוח הנוכחי, 2013

דנו זמנית נפר 2012משנתון  משתפר כל מבחן ועולה בנקודות החמ"מ שלו.  ,7633 – ראלב

בשל "צפיפות" בלוח ומספר הפרים. נכון להיום, , 'יהולוג פטריק, דנקול, גריטה:ממספר פרים 

 ישנם טובים יותר, אולם הפרים משנתון זה, יכולים לחזור ללוח בשנה הקרובה.

 עים בלוח הפריםהמופינבחנים : שנתוני פרים 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ק"ג חלב
ק"ג 

חלבון
% שומןק"ג שומן% חלבון

תאים 

סומטים

פוריות 

בנות
התמדההישרדות

 %

תמותה 

פר מעבר

 %

המלטה 

קשה פר 

מעבר

עטין
מיקום 

פטמות

עומק 

עטין
גודל גוףרגליים

שיפוט גופניאופן המלטהתכונות משנהתכונות ייצור

חמ"מ

77350622.50.0527.10.07-0.05-0.25960.4-0.21-0.21106105104102105עגלות

74648718.80.0329.90.10-0.110.20830.20.511.42104104103102104פרות 18
ר-

אפ

69048018.30.0322.90.05-0.120.30970.3-0.30-0.34106104103101104עגלות

69151918.00.0126.30.06-0.120.2082-0.10.691.95104102102101103פרות 17
מ-

דצ

  2017ללוח דצמבר ממוצעים משוקללים 

של התכונות לפי אחוזי את הממוצעים המשוקללים משקפים  ,2הנתונים המבוטאים בטבלה 

מול לוח דצמבר  במרבית התכונותבהמלצת שיאון. ניתן לראות שקיימת עלייה  ,השימוש

 , במיוחד ברכיבים ושיפוט גופני. 2017

 : ממוצעים משוקללים1 טבלה

 

 לפרים שנשארו בלוח( שינויים בין הלוחות( 

חודשים, השינויים הם  4בטווחים של . 18לאפריל  17-שבעה פרים נשארו בין הלוחות דצמבר

כל שאר הפרים מראים ביצועים דומים  ,היחידי שנמצא במגמת עלייה אמיתית ראלבקטנים. 

 עומתו, שאר הפריםל. ה מגמת ירידה קלהמרא איסר, 2017בין הלוחות. לעומת דצמבר 

 עלו.  בשינויים קטנים, ומרביתם

 פרים שהיו בשני הלוחות – 2017: השוואה בין חמ"מ דצמבר לאוגוסט 2איור 

 

 רי הג'נומיקפ 

 . םריפ 12קבוצה חדשה של 

המערכת החלה לקבל את תוצאות הג'נומיק של העגלים בטווחי זמן מהירים יותר. אחת לחודשיים 

לפי רשימות ג'נומיק.  ,תכנסת ועדת מעניינים מומלצים, ומאשרת את רכישת העגלים לשיאוןמ

 עגלים בשנה.  40-עגלים לשנה, מתוך מגמה שלבסוף יופעלו כ 45-המטרה לאשר רכישה של כ
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ג'נומיק
ממוצע 

הורים
ג'נומיק

ממוצע 

הורים

1781930.690.570.12ק"ג חלב

7.06.40.560.500.06ק"ג שומן

5.36.10.600.540.06ק"ג חלבון

0.010.030.790.650.14לרת"ס

0.00-0.010.710.420.29אחוז שומן

0.000.000.760.580.18אחוז חלבון

0.12-0.130.710.75-0.04-פוריות

29210.570.480.09הישרדות

0.04-0.100.660.580.08-ה"ק

0.01-0.070.680.660.02-ת"ו

0.670.570.10

הפרש בין 

המתאמים

ממוצע

מתאם למבחן הפרש מול מבחן

תכונה

ועוד כשלוש שנים עד  כשנה תועד הפעלתו בלוח הפרים, עובר הג'נומיק בין ההחלטה לאישור עגל

האם בחרנו נכון? האם הפעלנו את הפרים הנכונים לפי הג'נומיק? האם, היה מספיק  . המבחןקבלת 

 להפעילו לפי ממוצא הוריו?

 אנו צריכים עדיין טיפה של סבלנות. אולם, שאלות אלו חשובות, והן נבחנות כל הזמן. 

ם גאולם  .התחלנו את הזרעות פרי הג'נומיק בצורה מסודרת, דרך לוחות הפרים 2015רק במאי 

רק לאחר שהיו בשיאון, התחלנו לקבל את תוצאות . לפי ממוצע הוריהםנקנו עדיין עגלים אלו, 

 הג'נומיק שלהם.  

בזמן העגלים נתוני טבלה של ההתאמות בין  פרסםאת המעקב, ולאחרונה אפרים עזרא מבצע 

צב בנתוני המערכת החלה להתייבחנם. ובין נתוני מ, הג'נומיק, ממוצע ההורים שלהם רכישתם לפי 

 . 2016הג'נומיק רק באוקטובר 

 ,החלטות רכישת העגליםבהיה שימוש נכון ומלא בנתוני הג'נומיק,  בהלמעשה, השנה הראשונה 

 . 2017הייתה שנת 

 : הפרשים ומתאמים בין נתוני ג'נומיק וממוצע הורים למבחן הפרים2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היו נבחנים.  2018היו ג'נומים ובאפריל  2016פרים שבאוקטובר  42מתארת תוצאות של  2טבלה 

לעומת פרסומם  ,ההפרשים החיוביים מעידים על תוצאות גבוהות יותר בזמן פרסום נתוני הג'נומיק

 במבחן. 

ממוצע ההורים המתאמים של לעומת  ,גבוהים יותרהיו בין הג'נומיק למבחן מתאמים ניתן לציין שה

 ,במתאמי הג'נומיק 10%של עליה יפה  נצפית ,ת השונותשל התכונו בסיכום כלל המתאמים למבחן.

מול ממוצע ההורים. תוצאה זו, מעידה על מגמה חיובית המחזקת את ההחלטה שלנו לכניסת 

 כמתהג'נומיק למערכת הטיפוח. בשנים הקרובות, בקבלת מספר גבוה יותר של פרים, ניתן יהיה ל

 נתונים אלו למונחים כלכליים.

ם שלנו קטנה, יתרונה הגדול, לעומת מערכות טיפוח אחרות בעולם, היא הגם שמערכת הנתוני

 הדיוק והמעקב הבלתי מתפשר, על נתוני אילן היוחסין של כלל הפרטים במערכת. 

תוצאות נקודות האינדקס.  181 עומדת כיום על,נתוני הג'נומיק מול המבחן הכללית של  ההטיה 

  .םבעולאחרות דומות מתפרסמות בחברות הזרעה 



אב אםאבמספרשם
 %

הישנות

חמ"מ  

PD17

אינדקס

 ייצור

אינדקס

תכונות 

משנה

עטין 

כללי

מקום 

פטמות

עומק 

עטין
גודלרגליים

G TV 5496487688108108106102106ג'ייג'ייאיסר9172אסלוג

G TV 4791081298102102102100101מניפולדביוואס9193בימיני

G ET 5475059315799991009999סגולהגדר9176גווין

G 52701720-19106106103103104ג'רוםאדלוו'יס9191אינייסטה

G 556824472359997103101103סטדסימי9188סקרטש

G 46677645329910099100100ווינסבוסני9192בטומי

G 546776057210110310099102ג'מצ'יסיטבון9203סוגיטה

G 51661676-15107102107104102סילבןפיימוס9186פיניקס

G 47651540111102101102100101ג'מצ'יאגדה9169ארגוס

G 54633493140106105104102103ווינסג'מצ'י9216ג'פסי

G 4762359132103103101102102מרקנהטרנטון9183טוארג

G    5259752077105108100103101ג'ורדןאדלוו'יס9170ארדן

אחוזי השימוש . המומלצים לפרות בלבדופרים  המומלצים לעגלותפריי הג'נומיק נחלקים לפרים 

לכל פר.  שימוש 6%קיבלו שימוש דומה של  ,הפרים המומלצים לעגלותדומים.  ,המיועדים לפרים

 להשתמש בכולם.  קווי הדם שלהם מגוונים והמלצתנו

 פוט גופניחמ"מ, אינדקסים ושי -: פרי ג'נומיק3טבלה 

ניתן להבחין  3פרים נבחנים. באיור  17פרים ג'נומיקים לעומת  6בלוח הקודם התפרסמו רק 

שימוש  37%-. משקל של כ2018את ההשפעה של חלוקה זו על הזרעות השליש הראשון של 

 בנבחנים, הוא סביר לתנאי ישראל.   59%לעומת ,בג'נומיקים 

 2018 לשובשליש הראשון  2017ם בשנת : סטטוס בזמן ההזרעה לפי אחוזי3איור 

  

 

 

 

 

 

 

 



קו דם ג'סטיסקווי דם מתאימים לשידוךחוזקותעגלותשם הפר

1G ניןסטרט, זקא, איפון, דוגלי, בופוןריכוז מוצקים, הישרדות, שיפוט גופני√אסלוג

ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, גספר, ארגמןקו דם שונה, מוצקים, התמדהשושן2

3G ניןאיסר, זקא, מפרק, סטרט, סילבןאחוז שומן, התמדה, פרה קטנה√בימיני

נכדמפרק, פטריק,דוגלי, גדר, סיטבוןאחוז חלבון, השרדות ופוריות, שיפוט גופני√√גולדן4

ג'קי, ג'ייג'יי, מקרו,בופון, הודל, גספרקו דם שונה, מוצקים, התמדה√√ראלב5

ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, גספר, ארגמןקו דם שונה, שומן, התמדה, פרה קטנה√באסטר6

גספר, גדר, מקרו, ראלב, ג'רמיןפוריות בנות, השרדות והתמדה, פרה קטנהארגמן 7

ג'קי, ג'ייג'יי, מקרו,בופון, גרציה, סיטבוןאחוז חלבון, השרדות והתמדה, שיפוט גופני√√איסר 8

מקרו, גספר, ג'קי, ווינס, גרציה, סיאוקקו דם שונה, אחוז שומן, שיפוט גופנישיזף9

10G ג'רום, ג'רמין, איסר, בופון, אופןקו דם שונה, ריכוז מוצקים, פרה קטנהגווין

11G ניןסיטבון, סטרט, הודל, גרדן, גספררת"ס נמוכה, שיפוט גופני√אינייסטה

פטריק, ג'ייג'יי, ראלב, דנון, ארגמןקו דם שונה, ריכוז מוצקים, פרה קטנה√ווג12

13G ראלב, פטרושה, הודל, גספר, קו דם שונה, פוריות והשרדותסקרטש

14G סיטבון, ג'ייג'יי, ארגמן, דנון, גדרקו דם שונה, ריכוז מוצקים, התמדה√בטומי

15G סיטבון, סטרט, הודל, גרדן, רת"ס נמוכה, גודל גוף√סוגיטה

בןאיסר, סיטבון, בופון, מקרואחוזי מוצקים, פוריות בנות, השרדות√√ג'ייג'יי16

17G ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, גספר, ארגמןקו דם שונה, שיפוט עטיןפיניקס

נכדאיסר, ווינס, ארגמן, סיטבון, זקאאחוזי שומן וחלבוןגרנטי18

19G איסר, דנון, ג'רום, ג'רמין, אחוז שומן, השרדות, גודל גוףארגוס

נכדארגמן, סיטבון, ראלב,  מקרראחוזי מוצקים, שיפוט גופני√√גרדן20

21G ארגמן, סיטבון, דוגליריכוז מוצקים, הישרדות, שיפוט גופני√ג'פסי

ג'רמין, ג'רום, פטרושה, ארגמןאחוזי מוצקים, פוריות בנות והתמדה, קו דםמיסוי22

23G דסט, אופן, ג'רמין, קו דם, אחוז שומן, השרדותטוארג

24G ניןסילבן, סיטבון, דוגית, ארגמן, זקאאחוזי מוצקים, רת"ס נמוכה, שיפוט עטיןארדן

מבחן חזוי להמלטה בעגלות√

מבחן אמיתי להמלטה בעגלות√√

 

 קווי דם, הצעות לשידוכים 

 

תכנת שידוך. זו גם  ללאמייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים עם הצעות לשידוך לרפתות  4טבלה 

פירוט החוזקות שלו וקווי את יש  ,טבלת עזר לרפתנים המחליטים לבצע שידוכים עצמאים. לכל פר

 הדם האפשריים לשידוך. 

 

 )באדיבות יינון דותן(תכונות חיוביות והמלצות לשידוך על פי קווי דם : 4 טבלה

 

 רים חדשים/יוצאים בלוח פ 

יציאתם  .5הפרים מתוארות בטבלה  לשנכנסו. סיבות היציאה  חמישהפרים נבחנים יצאו ו עשרה

"עודף היצע", במיוחד בשליש התחתון של הלוח. רף החמ"מ  של מספר פרים הייתה בעיקר בשל

 סגרירהתחתון עלה, והוועדה העדיפה פרים מסוימים על חשבון האחרים. דוגמא בולטת לכך הוא 

הנבחנים של מבחן מרץ  , בין כלל21 -המדורג במקום ה 650. פר יציב ברמת חמ"מ של 7838 –

אולם אינם  ,נדקס. הרכיבים  חיובייםנקודות האי 92-. תכונות המשנה שלו חיוביות ומגיעות ל2018

ובים מאוד, במיוחד אחוזי ט, רכיבים 20 -, מדורג במקום ה7852 –גרנטי "בולטים". לעומתו 

  .סגרירבמקום  השומן. הוא נבחר להופיע בלוח

 



שם פרמספר פר
דרוג 

נבחנים

דרוג 

נבחנים 

+ג'נומיקים

אחוז 

הישנות

חמ''מ 

אפריל 

2018

חמ''מ 

דצמבר 

2017

סיבות יציאה

1198993885פטריק7894
זרמה מוגבלת )מהבנקים(, שימוש נמוך בלוח קודם, 

תכנון להחזירו ללוח אוגוסט 2018

רכיבים, שיפוט גופני, שימוש נמוך בלוח קודם124599736738סיטבון7631

135690709702ג'יהול7881
קוו דם, רכיבים שליליים, סת"ס חיובי, מחכים 

לתוצאות המלטות של המבכירות

188193654700דנקול7889
רת"ס חיובי, אינדקס תכונות משנה נמוך )במיוחד 

התמדה(, עומק עטין

218688650620סגריר7838
קוו דם, לא גבוה במיוחד ברכיבים, "צפיפות 

בתחתית"

3613993560551גדר7700
מתחת לקוו החמ"מ התחתון של הלוח. זרמה 

מוגבלת מאוד

מתחת לקוו החמ"מ התחתון של הלוח4717392521543גריטה7850

מתחת לקוו החמ"מ התחתון של הלוח5619198491540סימי7614

מתחת לקוו החמ"מ התחתון של הלוח5919597486507דוץ7805

מתחת לקוו החמ"מ התחתון של הלוח6120589466494מיקסר7813

הופעל בלוחתאריך לידהאב האם שם האבמס' פרשם פר
מס' 

הזרעות

חממ ג'נומיק ינואר 

2017 )ללא התמדה(

חמ"מ מבחן -

מרץ 2018

מס' 

רשומות
ימי חליבה

2,572577913173193מאי 14 - כצעיר מבטיח04/01/2013סיגרשנדר7933שושן

11/01/2013קרסג'ייג'יי7903גולדן
דצמבר 14 - כצעיר 

מבטיח
4,72362287354152

22/07/2013אסאבופון7937באסטר
דצמבר 14 - כצעיר 

מבטיח
4,08454983737151

27/09/2013דוגיתש.סנטנה7989שיזף
דצמבר 14 - כצעיר 

מבטיח
3,62839976824152

02/12/2012גדווינס7914ווג
נובמבר 14-פברואר 15 

צעיר רגיל
1,02535769564174

 2017 דצמבר-מלוח הפרים: פרים שיצאו 5טבלה 

 

נכנסה ללוח. רמות החמ"מ , 2013משנתון חדשים, רובם נבחנים פרים נבחרת מרשימה של 

מתארת  6שלהם גבוהות וברובם מקווי דם היכולים להשתדך בקלות בעדר הישראלי. טבלה 

 לעומת מבחנם היום. ,את הפרסום שלהם בזמן הופעתם בלוח הפרים

 2018: פרים נבחנים חדשים בלוח אפריל 6טבלה 

בטיחים שנבחרו על בסיס אומדני צעירים מפרים בעברם ברובם, היו  ,הפרים החדשים

, התקבלו ערכיהם הג'נומים, ואילו 2017(. בינואר 6ההורשה של ממוצע ההורים )טבלה 

(, אולם הם עדיפים שושןהגיע מבחנם הראשון. מספר הבנות עדיין קטן )למעט  2018באפריל 

   -כהם , אנו נקבל מ(ווגשלהם )למעט  ג'נומיק. לפי כמות ההזרעותהבמהימנותם על פרי 

גבוהים.  ,ההפרשים בין תוצאות הג'נומיק לתוצאות המבחן  .בנות מכל אחד 300עד  200

 המבחן הוא ראשוני והנתונים בשנה הקרובה, ישנו את ערכי המבחן. 



% ה"ק% ת"ו% ה"ק% ת"והמלטותהישנות

G TV 0.8-2.66--96438ג'ייג'ייאיסר9172אסלוג

G TV 0.30.36--91024מניפולדביוואס9193בימיני

TV 87394963-1.9-0.43.28.914קרסג'ייג'יי7903גולדן

ET 855951,0571.20.56.78.711אוהבראול7633ראלב

TV 83738-0.30.36אסאבופון7937באסטר

TV 824999,714-0.20.15.48.99ראפאלאוסונט7733איסר

G 70135-1.0-0.16ג'רוםאדלוו'יס9191אינייסטה

69538-0.10.96גדווינס7914ווג

G 67723-0.00.26ווינסבוסני9192בטומי

G 0.6-1.56--67737ג'מצ'יסיטבון9203סוגיטה

CV 6719919,345-0.5-1.04.97.96ג'פריג'סטיס7424ג'ייג'יי

6436170-0.1-0.112.714.212דוגיתג'רמין7851גרדן

G 63338-0.00.16ווינסג'מצ'י9216ג'פסי

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

PD17 פרים לעגלות – אפריל 2018 - מדורגים לפי חמ"מ

  חמ"מ אבות הפרהפר

PD17 

ממשקאומדן גנטינתוני המלטות
% שימוש

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

אב אםאבמספרשם

לפי נתוני ג'נומיק

הופיעו עוד מספר פרים חדשים העומדים בקריטריונים של חמ"מ לוח , 2012-13משנתון 

  הפרים. החלטנו להמתין איתם למבחן הבא.

היבול האיכותי משנתונים אלו, מהווה תשובה טובה לטיפוח העדר הישראלי. בשלב זה, 

נבחנים מול ה שלדגש גבוה יותר שימוש ב, אנו עדיין ממליצים על 55-56%ובמהימנות של 

 הג'נומיקים. 

 הבשורה היא חיובית וטובה.  –פרים נבחנים חדשים באיכויות כה גבוהות 

 עגלותרים לפ 

לפי נתוני  8 -ו ,בעלי מבחן 5 :(7)טבלה  פרים המוצעים להזרעת עגלות 13 רשומים בלוח הנוכחי

 .ג'נומיקה

. פרים אלו מומלצים גם לשימוש בפרות 6%אחוז ההמלצה לשימוש בפרי הג'נומיק לעגלות עומד על 

. האחוזים הללו מביאים את כלל פרי 5%-. שאר פרי הג'נומיק מומלצים לפרות בלבד ב2%-ב

ק לאחוזי שימוש דומים. אנו לא ממליצים לחרוג מאחוזי השימוש של פרי הג'נומיק לעגלות, הג'נומי

פרי ג'נומיק לעגלות, הסיכון להמלטות  8בשל הזהירות שיש לנקוט בהזרעת העגלות. בפיזור של 

 קשות לכלל הפרים, יורד.

וסף להיצע הפרים ת "הזרעת העגלות". בנ, היא תקופאוגוסט  אפריל תקופת לוח הפרים הנוכחי, 

 –של הלוח, התווספו גם פרים שזרמתם ממוינת לנקבות, יבוא מחו"ל. בסיכום כלל הפרים המוצעים 

 ומגיע בדיוק בזמן לתקופה המתאימה. ,ההיצע הוא רחב וטוב

 : פרים להזרעת עגלות7ה טבל

 

 

 

 



אבותמספרשם
מספר 

הזרעות

סטייה ממישור 

הייחוס

מספר 

הזרעות

סטייה ממישור 

הייחוס

--1,8750.6שנדר X סיגר7933שושן

1,9863.41,7962.4ג'ייג'יי X קרס7903גולדן

1.93,4642.5*22,843ראול Xאוהב7633ראלב

--3,1472.8בופון X אסא7937באסטר

37,4590.62,8340.8אס X רגיל7508ארגמן

1.524,0242.0*53,922אוסונט X ראפאל7733איסר

--2,7760.6ש.סנטנה X דוגית7989שיזף

--8232.2ווינס X גד7914ווג

4.3-*1.538,632-*31,178ג'סטיס X ג'פרי7424ג'ייג'יי

11,7250.92861.1ג'רמין X מרסיה7852גרנטי

3.0913-3.0*10,610ג'רמין X דוגית7851גרדן

--11,840-0.6מקרר X סיגר7814מיסוי

עגלותפרותפרטי הפר

פר לא חי-זרמה מהבנק 

הזרעותחמ"מאבותמספרשם
סטייה ממישור 

הייחוס
5.3*6841,614סטרטXסיטבון9132סיירוס

5211,5533.7ג'רוםXטורפדו7850גריטה

8731,9863.4ג'ייג'ייXקרס7903גולדן

3.0*64310,610ג'רמין X דוגית7851גרדן

עגלות

פרות

 פוריות זרמה 

פרות, כלל הפרים נמצאים לוח הפרים מציג שלל זרמות פוריות, חלקן אף מובהקות. בהזרעת 

 מצב דומה קיים גם בשלוחת העגלות.. ג'ייג'ייבממוצע ומעלה, מלבד 

 . פ  האות הפרים הבולטים בפוריותם בלוח מסומנים בעזרת

בלוח שפורסם חלה טעות בצבעים: הרקע האפור היה צריך להיות כחול )פוריים לעגלות( 

 והכחול היה צריך להיות אפור )פוריים לפרות(. 

 

 : פוריות פרי הלוח לפי שלוחות: פרות ועגלות 8טבלה 

 

 (9בלוח הפרים פורסמו עוד שתי טבלאות לפרים פוריים )טבלה 

 : פרים פוריים נוספים9טבלה 

 



 פרים לרפת הרובוטית 

 הפרים שנבחרו, הומלצו לשימוש ברפתות הרובוטיות. ותטוב עטיןתכונות לפרים בעלי נתוני שיפוט 

 . )מימין לשמם( Rומסומנים באות  בקריטריון זה, עומדים בלוח

 

 סיכום 

וה יותר היחס משתנה בדגש גב. פרי ג'נומיק 50%-פרים נבחנים ו 50% :כולל 2018 אפריללוח פרים 

 לעומת הג'נומיקים,  ,לשימוש בנבחנים

יכות . פרים אלו, מגיעים בא2013-ו 2012שעיקרם משנתון  בלוח בשורה טובה של פרים נבחנים חדשים

גנטית גבוהה ונמצאים בשליש העליון של לוח הפרים. הנבחנים החדשים, החליפו פרים נבחנים אחרים, 

 שדרוגם ירד. צפיפות הנבחנים הטובים, מעידה על בחירה והתקדמות טובה של הפרים. 

לתקופת הזרעת העגלות, מביא הלוח היצע רחב של פרים. זאת בתוספת לזרמה ממוינת, שהוזמנה 

. אנו 6%מועד, על ידיי משקים רבים. אחוזי השימוש לפרים הג'נומיקים קבועים ועומדים על  מבעוד

 ממליצים להישאר ולא להרחיב את אחוזי השימוש.

 :הפרים הנבחנים החדשים נמצאים בתחילת דרכם, ולחלקם מספר בנות קטן לתכונות המשנה. המלצתנו

 ודות חמ"מ גבוהות מאוד.לא להפריז באחוזי שימוש גבוהים, הגם שלחלקם נק

 

 המלצת שיאון, בעמוד הבא



חמ"מ 

PD17
פרותעגלות

79339139שושן

TV 7903873144גולדן

ET 7633855114ראלב

TV 793783764באסטר

75088276ארגמן

TV 773382494איסר

79897687שיזף

791469567ווג

CV 74246716ג'ייג'יי

78526534גרנטי

7851643123גרדן

TV 78146233מיסוי

G TV 917296462אסלוג

G TV 919391062בימיני

G ET 91767505גווין

G 919170162אינייסטה

G 91886825סקרטש

G 919267762בטומי

G 920367762סוגיטה

G 91866615פיניקס

G 91696515ארגוס

G 921663362ג'פסי

G 91836235טוארג

G 91705975ארדן

666673בשר

100100סה"כ

שם ומספר הפר

זרמות מהבנקים 

זרמות מהבנקים 

זרמות מהבנקים

הערות

מוגבל עד הזרעה 2

 2018  אפריל –לצת שיאון המ

 

 , ופורייההתקדמות גנטית טובה לכולם, 

 יואל זרון 


