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 שלום לכולם,

 ET – 7633פרידה מראלב 

 שנים. אימו הייתה עתודה 10.5לפני  ברפת שותפות רן, נולד בקיבוץ רביבים ראלבהפר 

בשל תכונותיה הטובות, היא נבחרה להיות בתכנית  .יוליששמה היה  בתחלובה רביעית

על  בוצעו זרעותאיטליה(. הה)יבוא מ 5307 –ראול שהפר שהומלץ להזרעתה היה  העוברים

שישה עוברים טובים ושבוע לאחר מכן, נשטפה על ידיי דוד דיטסהיים.  ידיי ריקי וצביקה

אוהב( היה שונה מקווי  X. קוו הדם שלו )ראול ראלבנשטפו באירוע זה, כשבעקבות כך, נולד 

 נפוצים בעדר הישראלי, הדם ה

. לאחר כשלושה חודשים 2010בינואר  ,כפר צעירוהחל את הזרעותיו, קלט בשיאון , נראלב

הוא  2014מלוח נובמבר ו ,בנות 108לימים נולדו לו . ההזרעות שלו 800סיים את מכסת 

בתחילת מבחניו הוא דורג בשליש התחתון  , לא בצורה סדירה.החל להופיע בלוחות הפרים

 לוח הפרים בשל שימוש נמוך מאוד בו., שלעיתים החלטנו אף לא להכניסו לשל הלוחות

פתנים השתמשו בו ברמה פחותה מההמלצות של שיאון וזאת בשל תכונת פוריות הבנות הר

יתה י(. זה ה2016בדצמבר  -4.6%-ו 2014בנובמבר  -3.2%שלו שהייתה נמוכה מאוד )

סף אחת. שאר תכונותיו היו טובות מאוד: רכיבים  תדוגמא מצוינת ל"ביטול" פר בשל תכונ

דות סבירה ושיפוט גופני טוב מאוד. בשיאון תמיד כינו תמיד חיוביים, התמדה גבוהה, הישר

והשיפוט הגופני היפה שלו.  , פוריות הבנות הנמוכהוזאת בשל קוו הדם –אתו כ"פר חול" 

 אולם הרפתנים בחרו אחרת, והשימוש בו היה נמוך יחסית.

בלוח הפרים השתנה והוא עלה  ודירוג. 2017באוגוסט  –המפנה הגיע לפני כשנתיים 

מסיימות את התחלובה השלישית והשימוש בו  , באותה העת,בנותיולישייה הפותחת". ל"ש

מייצב את תוצאותיו עם בואן של בנות נוספות  הוא  2017בדצמבר  נפתח גם להזרעת עגלות.

הוא עלה לדרוג הראשון  2018מבחן מאוד מוצק ובדרוג רביעי בלוח. באוגוסט  .מהגל השני

. מאז ועד הלוח הנוכחי הוא מדורג במקום -2.7%רק  –ותיו עם שיפור קל של פוריות בנ

, לפתע הסף הזה השפיע -3.9% -ל הראשון. למרות שבלוח האחרון, פוריות בנותיו ירדה

רוגו, המבחן היציב, רכיביו החיוביים, קוו הדם, התאמתו לעגלות ושיפוט גופני טוב יפחות. ד

 מאוד, העפילו על הכל. 

 זרעות, וחותמו הגנטי הוטבע ברפת. ה 89,000-הזריע כ ראלב

הוקפץ פעמיים. למרות גילו, הוא הוקפץ פעמיים בשבוע, כשלעיתים ביום ההקפצה הוא 

 הביקוש היה רב והבנקים אזלו לחלוטין.

השימוש הגובר בו היה בעוכריו ובשבועיים  .וברגל הסבל לאורך שנים מפגיע ראלב

 חרונים הוא התקשה מאוד בהליכתו לעמדת ההקפצה.הא

אותו בימיו האחרונים הוא רבץ בתאו ללא יכולת עמידה איתנה והליכה. הפריינים הוציאו 

מהתא ונתנו לו תנאים נוחים על הדשא, בצורה משוחררת. גם זה לא עזר ובשל סיבלו 

 הגובר, קראנו לווטרינר. 

. חבל, חשבנו שהוא יוכל להמשיך איתנו ראלבנפרדנו מ 2019לפברואר,  6-ה   ביום רביעי

 החליט אחרת".ראלב עד סוף לוח הפרים הנוכחי, אולם "

הזרמה שנותרה במיכלי המזריע תגמר בשבועיים הקרובים )כל אחד והכמות השונה במיכל 

 . אלברשלו( ולאחר מכן, נשנה את אחוזי השימוש ב"המלצת שיאון", והפעם ללא 
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19217537173610.120.06-0.02541.80.30.70.2104102102102101מקרואייסמן24/08/2018רפת גליל מערבי1

14148187882840.200.03-0.281133.01.60.90.5102102102103101מפרקארגמן28/08/2018ר.מורן אגשח בעמ2

95571,0261,1108130.030.03-0.311830.21.20.2-0.9103105103101102ארגמןבליסטו30/08/2018אפיקים3

65587977834510.110.00-0.321022.71.0-0.1-0.6105100105103104איפוןגריטה07/10/2018צאלים4

61427877565700.110.030.0479-0.3-2.3-0.1-2.210810210410799מונרידנקול22/10/2018שובל5

31958398295050.180.03-0.1393-1.2-0.3-0.50.2103102102100100ראלבסוג'י24/10/2018בית יתיר6

94326565891890.100.05-0.34690.70.2-1.1-1.7103104105100102מנג'טסולריס20/09/2018מעלה גלבוע7

9311,0039365050.160.05-0.121211.20.80.40.810210210299102ווינססלוקי20/10/2018צהרי אייל8

50691,0071,0106750.090.04-0.26960.5-1.10.0-1.099101106104103הודלספקטור17/10/2018גלגל9

7159229025820.110.05-0.03890.20.6-1.7-2.8102101105104102זניקסספקטור14/11/2018ש.דגן יצור חלב10

13179467753010.200.08-0.1370-0.40.2-1.0-1.1103104107107106פטריקרובסון11/11/2018שירן אריה11

11569558717280.03-0.01-0.241380.70.70.72.010110210110099ארגמןרוסריו15/09/2018דגניה א'12

8768394970.120.04-0.181010.80.2-0.1-0.6103102104103102
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קשה
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66437356073660.060.03-0.23340.30.60.4-0.2104101105104104גריטהאייבר23/09/2018רפת צפון הגולן1

81116764631850.010.07-0.09451.60.91.050.46103102104104103ארגמןאייבר24/10/2018רפת חלב ערבה2

16838265172250.100.03-0.20540.71.41.371.02103102103104101ארגמןאייסמן31/10/2018נוי אריה3

423823685-870.280.14-0.24451.10.30.200.79104102102102101מקרואייסמן19/10/2018שוקרון יצחק4

60136585191400.140.110.0655-2.10.60.07-1.40104105106104105איסרבליסטו24/10/2018עין השופט5

36747947513760.150.06-0.09441.8-1.50.16-1.5710510110010097ג'קידנקול29/08/2018חפציבה6

57878158398470.010.000.0181-0.2-1.10.78-0.54107102104103101ג'ייג'יידנקול13/11/2018יסודות7

6246737595518-0.06-0.01-0.241101.71.20.930.78101102103104101ארגמןדסט04/09/2018ניצנים8

4575795844860.000.01-0.02552.01.50.29-0.1797104107104103ארגמןהאנגטיים12/09/2018חנן ברג ושות'9

4225796541478-0.050.02-0.08521.50.30.280.30103102101100102ג'רמיןסאמנו19/09/2018עין חרוד אחוד10

8600825779743-0.010.000.03940.42.0-0.870.7610310110099100ווינססגריר10/10/2018רפת גל-ים אגש"ח11

78727946705640.070.02-0.0837-1.9-0.5-0.451.79103100100101101סירודהסגריר15/09/2018רמת דוד12

459881786706-0.010.00-0.17800.20.6-0.17-0.689910010010099דוגליסוג'י21/09/2018לוי קאלי13

95646476856720.01-0.020.031230.5-0.60.15-0.901049910010397גולדןסיטבון28/09/2018רפת קדם14

65138927707830.09-0.040.0577-0.3-0.2-0.320.4410410310499104גרדןסלוקי16/10/2018גלאון15

17107844364060.02-0.03-0.14610.80.90.290.24101100102102102מפרקסמהיל18/08/2018בית זרע16

4709547896110.100.02-0.0783-1.0-0.2-0.32-1.03100101106106102פטריקספקטור05/11/2018דור דוד17

4919729228330.060.01-0.14103-3.30.20.261.12105102104100100פטריקראלב15/11/2018דור דוד18

18169018876470.050.05-0.2392-3.12.0-0.91-1.111031011009798פסטוראלב24/09/2018ברנובסקי א.19

17969187527840.03-0.02-0.1196-2.90.50.720.2210310210410199פטריקראלב19/09/2018רפת גליל מערבי20

74808966502710.140.03-0.3782-0.10.90.621.591021001019999ג'קירוסריו13/11/2018רפת המנורה21

8056775030.060.02-0.1172-0.10.50.20.1103102103102101
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גלים חדשים ע 4 -אנו קולטים עוד כ .ומחכים למבחנםבנים שכבר הזריעו  חמישה ראלבל

 מקוו הדם החשוב הזה. כך שמשקלו הגנטי ימשיך לידיי ביטוי ברפת הישראלית.

 

עגלים  33-תכנסה ועדת מעניינים מומלצים ודנה בלפברואר, ה 7-ביום חמישי ה – עגלים

 12את ערכי הג'נומיק שלהם. מרשימה זו, הוועדה אישרה שקיבלו, בחודשיים האחרונים, 

 עגלים. 21עגלים, ופסלה 

 .1רשימת העגלים המאושרים בטבלה 

   7.2.2019 -ת מעניינים מומלצים : עגלים מאושרים בוועד1טבלה 

 

   7.2.2019 -: עגלים פסולים בוועדת מעניינים מומלצים 2טבלה 



 ם:הוועדה שמה לה לדגש את מקור העגלי

 יותר בנים מנבחנים .1

 ג'נומיק פחות בנים מעגלי  .2

הוועדה בוחנת את מספר הצאצאים לכל בית אב ובוחרת את הטובים ביותר, כשברקע 

 מהם יהיו זכרים(. 50%-מתווספים נתוני ההריונות העתידיים האמורים להסתיים בלידה )כ

 , ובישיבה זו נבצע2018באפריל, נקבל את תוצאות הג'נומיק לכלל העגלים שנולדו בשנת 

, מתוך ידיעה שחלק 44-עגלים שנתיים. בפועל אנו נאשר כ 40את השלמת הרשימה עד כדי 

 מהעגלים עוד יעזבו את מערכת הטיפוח, בשל בעיות זרמה, מחלה או תאונה.

בשיאון דרום, מוכנים להקפצות, הרי  יועם בעבר, ההחלטות על העגלים היו, שחלקם כבר ה

יותם במתקני הגידול, כשמרביתם עדיין בחלק הצעיר כיום, ההחלטות והברור נעשים עוד בה

 מתקן גבע. –

הבחירה של העגלים היא ברובה מעתודות המומלצות על ידיי המערכת,  –התקדמות נוספת 

וערכי החמ"מ של הג'נומיקים "מטפס" מעלה, עד כדי ניצנים ראשונים לעגלים העוברים את 

בממוצעי החמ"מ והתכונות בין העגלים (. ההבדלים 1נקודות החמ"מ )טבלה  1,000-רמת ה

המאושרים לנפסלים, גבוהים, ומצביעים על היצע משתפר והחלטות נבונות של הוועדה. כל 

 ופיעו בסופו של דבר בלוחות הפרים.העגלים הללו, י

הערכתי לוועדה, המתכנסת בהתרעות קצרות, ומביעה דעות מגוונות המסכמות בסופו של 

 ב לרפת הישראלית.התהליך, מגוון עגלים טו

 שבוע טוב

 יואל

  


