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 לכולם שלום,

שבוע התכנסה ועדת מעניינים מומלצים ודנה בגורלם של ה - אישור/פסילה לעגלים ג'נומים

 . עגלים 60

על כלל השנתון שעבר  האחרון שיטת העבודה שאנו נוהגים, אנו מקבלים את המידעב

 . וזאת למה?בחודש אפריל

בארה"ב  מיתכדי להגיע לכלל החלטה של העגלים הם חייבים לעבור את הסריקה הג'נו

. כפי שנכתב בעבר, ערכים (CRVבהולנד )חברת  ולקבל ערכים ג'נומים (Geneseekחברת )

ן שכך, בחודש ואלו כוללים את הסמנים הגנטים של העגל ובנוסף את הערכים של הוריו. כיו

 יחדיו כלל התוצאות לפי: אפריל מצטברים

 במרץ ומשפיע על עגלים שהם בנים לפרים ישראלים נערך  – מבחן פרים ישראלי

 ו"ל בעלי מבחן בישראלופרי ח

 באפריל ומשפיע על עגלים בני פרי חו"למתפרסם  – מבחן האינטרבול 

 הסמנים הגנטיםהשפעת של שתי הנקודות הקודמות + נתונים  – תוצאות הג'נומיק 

 (, אולם מאשרים, בסופו350-400-עגלים בשנה )המטרה להגיע ל 300-בישראל רוכשים כ

עגלים להזרעה ולמבחן. כלומר, במהלך השנה נפסלים עגלים רבים,  40של התהליך רק 

 וחלקם שמאושר, נכנס לקבוצת השנתון שתגיע בסופו של דבר לפרייה. 

 שבו מציגים את כלל העגלים שנותרו מהשנתון  ,בחודש אפריל, מתקיים הדיון האחרון

עגלים שאינם מספר מועט של מתגלים בפרייה, . עגלים 43-45ומאשרים מהם רק הקודם 

 40-, ולכן בסופו של התהליך, מגיעים לכזרמהנתינת  –מבצעים את המוטל עליהם 

   .הנכנסים למבחן שנה/עגלים

ומעבר על  ,22.4.2019 –אישור/פסילה של עגלים מתוצאות ג'נומיק אחרון  :מהלך הישיבה

 להוצאת עודפים. 2018כלל שנתון 

 16-עגלים נפסלו ו 44. 2019-ו 2018עגלים, בשני שנתוניי לידה:  60עברנו על ישיבה ב

 רו. אוש

 :יםלשני התחלק דיוןה

בפעם  שקיבלו את ערכי הג'נומיק 2019-ו 2018עגלים, ילידיי הצעות  50מעבר אחר  .1

 22.4.2019הראשונה בתאריך 
 הדם יופסילת העודפים בהתאם לתכונות וקוו 2018שנתון כלל העגלים למעבר אחר  .2

 

 סה"כ עגלים שאושרו ועגלים שנפסלו בישיבה: 1טבלה 

 

 אושרו שנתון

 נפסלו
סה"כ 
 גבע משק אם נפסלו

שדה 
 אילן

2018 9 2 7 16 25 
2019 7 2 17  19 
 44 16 24 4 16 סה"כ

 



סטטוס
חמ"מ 

ג'נומיק

חמ"מ 

הורים
חלב

% 

שומן

% 

חלבון
השרדותסת"ס

פ. 

בנות
פטמותעטיןרגלייםגודלהתמדה

ע. 

עטין

8278135310.100.03-0.161060.50.1102102103102101מאושרים

6097954180.060.03-0.09800.20.0102102104103102פסולים

219181130.040.01-0.07260.20.1-0.6-0.7-0.8-0.8-0.2הפרש

רו בתהליך סיכום הוועדה, אפשר לראות היטב את הפער הגדול בין ממוצע העגלים שאוש

 לעגלים שנפסלו.

 

 הבדל בתכונות בין קבוצת העגלים המאושרים לנפסלים: 2טבלה 

 

יש הטוענים שההבדל נובע מקניית עגלים "שמראש" אין לרכושם כי ערכיהם נמוכים. ובכן, 

 התהליך אינו פשוט כל כך.....

העתודות הטובות ביותר בישראל, בהזרעת הפרים  1,000אנו מנסים לעמוד אחר המלצת 

ה שנה לאחר מכן, פוגשת ההמלטה, המגיעבאותו הזמן.  לרשותנוהטובים ביותר העומדים 

 . בזמן ההמלצה להזרעה )חלקם עולים וחלקם יורדים( בערכיהםערכי הורים השונים 

. רק אז, נלקחת דגימת השיער ומספר רק לפי ממוצע ערכי ההוריםרכישת העגלים הוא 

יו גבוהים חודשים לאחר מכן, אנו מקבלים את ערכי החמ"מ הג'נומים של העגל. חלקם יה

 מוצע ההורים. ממ ,יותר וחלקם יהיו נמוכים יותר

החמ"מ של ממוצע ההורים ההבדלים בין ערכי את  מפרט 1 איור - עגלים שנפסלולראיה, 

בין  נקודות החמ"מ 594עם  42ההפרש הגבוה ביותר היה בעגל לעומת ערכי הג'נומיק. 

 נקודות החמ"מ(. 277י הג'נומיק )נקודות החמ"מ( לערכ 871ערכי ממוצע ההורים )

 

-עגלים בני פרי ג'נומיקב דווקא מופיעים ,פרשים רבים יותרהש ,נקודה מעניינת לראות היא

 חו"ל.

 

 לערכי הג'נומיק ממוצע ההוריםשל החמ"מ בין ערכי הפרשים  –: עגלים פסולים 1איור 



   

התמונה משתנית במקצת. ההפרשים בין ערכי החמ"מ קטנים  ,בוועדה בעגלים שאושרו

ממוצע  החמ"מ של בין ערכי נקודות החמ"מ 277מגיעים להפרש של  15-ו 14 יםיותר. עגל

 234. לעומת זאת, אפשר גם לצפות להפרש הפוך של םהג'נומילערכי החמ"מ  ההורים

 .2החמ"מ בעגל מספר נקודות 

 

 לערכי הג'נומיק ממוצע ההוריםשל החמ"מ בין ערכי הפרשים  – מאושריםעגלים : 2איור 

 

לימוד והבחנה לנקודות למען  ,לאוכלוסיות גדולות יותר ,ידבעת רצוי לבצעאיורים אלו 

 בצורה טובה יותר. ,ליםלבחירת העג ,היכולות )אולי( לעזור

 

ובישיבה האחרונה. מטבלה  ,2018מסכמת את כלל העגלים שאושרו במהלך שנת  3טבלה 

, עגלים הקופצים ונותנים את זרמתם 40 -כעגלים ובכך נגיע למטרה של  2-צאו עוד כיזו י

 Gשיצטרף לאות  ,בטבלה מספר עגלים ללא שם. הם יקבלו את שמם השבועלמבחן. 

 הנמצאת בטבלה.

 1,000-תולדה של כבין הראשונים לעגלים אלו הם תחילתה של תכנית הג'נומיק, באשר הם 

 שים.נרכעגלים  300-עתודות וכ

כעת, יביא יותר ויותר נבחנים אנו משתדלים אמינים שהמשך מקצועי ונכון, כפי שאנו מ

 . הלוח האחרון, מהווה דוגמא לכךללוחות הפרים.  ברמות גבוהות ,חדשים

 

רכישת העגלים הנכונים ובחינה ת בהמלצת העתודות, נקפיד על דיוק ההזרעובמידה ו

הנבחנים, יהיו  ובעקבותיהם ,, קרוב לוודאי שהעגלים שנקבלמהירה יותר של ערכי הג'נומיק

 יותר. טובים

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל
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סידורי
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העגל

אב 
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חמ"מ ג'נומיק 

)אפריל 2019(

חמ"מ 

ממוצע הורים
ע. עטיןפטמותעטיןרגלייםגודלהתמדהפ. בנותהשרדותסת"ס% חלבון% שומןחלב

5589127515390.180.02-0.231120.60.010010210299100ג'רמיןאסוסאגן 23/04/20183761000010982709266Gאייל1

95571,1581,0658510.030.03-0.321890.61.2103105103101102ארגמןבליסטובס 30/08/20183761000011753189305Gאפיקים2

5408098944840.090.05-0.171070.10.61021021009899מקרורוסריורביב 20/07/20183760000029268519299Gבדיחי זהר רונית3

1624898809948-0.02-0.01-0.3596-3.1-2.1102101106105102מסקולפטריקפיטל 21/01/20183761000009470149263Gבית זרע4

31958278654800.220.04-0.0993-1.9-0.1102102101101100ראלבסוג'יסבוטז' 22/10/20183761000006789089308Gבית יתיר5

3306987522040.210.08-0.08710.8-0.8101100105104103ג'ייג'ייארמניאוגר 24/02/20183761000010626569269Gברון יונה6

50691,0641,0086990.100.05-0.271020.6-1.199101105104103הודלספקטורסקנדל 17/10/20183761000012694429311Gגלגל7

5027009474560.130.02-0.1846-0.50.3100103108107102פטריקהגרG        20/12/20183761000017752810דור דוד8

51817357832580.090.07-0.331231.10.5104102103101102שושןאייסמןאולמרט 23/07/20183761000013001899286Gדנרון9

11977977926660.050.00-0.051400.60.3981001019899ראלבאסוסאסרס 28/02/20183761000008022279267Gדפנה10

39308817079310.02-0.01-0.0370-2.7-0.2107102105105102פנטיקמפטמהמופטי 02/04/20183761000008908599274Gחפציבה11

46407468184360.160.02-0.131160.9-1.4101100102102104איפוןמיסוימארסיי 01/02/20183761000007580649295Gיבנה12

13339139206760.050.02-0.20147-0.30.210410410499104זקאיאגוארG        10/12/20183761000015577470יגור13

2198567967290.030.030.03101-0.60.6104102103100105מסקולסגרירG        30/12/20183761000005245570יד חיל-יד מרדכי14

55016486825040.080.00-0.17122-1.70.810010110199100ג'רמיןאסיהאגמי 06/01/20183760000025615679249Gיריב שותפות15

20997077604290.120.01-0.08852.51.410010010010099ארגמןמייקלמטמון 11/01/20183761000003284969258Gישראלי יאיר16

1256831728859-0.03-0.01-0.2092-2.21.110110010210299ווינספטריקפיירון 08/04/20183761000009562219280Gכיסופים חלב לבן17

271914774876-0.01-0.01-0.10125-0.10.7103101105103100ג'רמיןפטריקפאגוט 15/03/20183760000026479379279Gכץ שלמה18

11129967625670.110.07-0.24891.30.21041011009998מקררדנקולG        09/12/20183760000043134470לנדאו שמואל19

9857536593520.250.04-0.3341-2.1-2.1103101102105101מסיגרנטיג'נומיק 07/03/20183761000011980629272Gמרמור ערן20

33488807915850.080.04-0.20991.0-0.6102101102101103מפרקסגרירסבבה 06/05/20183761000007019819296Gמשמר קמה21

65717708173250.230.05-0.09640.70.210010099100100בופוןמומומנצ'ל 04/02/20183761000006728939294Gנחל עוז22

64668726524180.160.06-0.031092.7-0.210010110299102מסריטמיקסרG        24/09/20183761000015120150סעד23

65659207936880.090.01-0.121540.6-1.010210010210399ארמניסמנוקספיישל 17/06/20183761000013912049297Gסעד24

54346797933950.000.06-0.19930.40.6104102103103101זקאסאמנוסטפן 20/02/20183761000006228319302Gעין השלושה25

65588428365010.100.01-0.271082.70.9104100105103103איפוןגריטהגרופי 07/10/20183761000015454609306Gצאלים26

9319711,0215310.180.05-0.101160.90.710210110199102ווינססלוקיסולארי 20/10/20183761000016802679310Gצהרי אייל27

60126878193980.090.03-0.07862.7-1.0101105103102101ג'קיפיירפליפלוקי 27/01/20183761000005837109281Gקבוצת שילר28

2668359538280.020.000.05122-1.70.2101100101102100איפוןסוג'יG        28/11/20183761000007259490קיסר יוסף29

14148248022870.210.03-0.291162.91.6101102102103101מפרקארגמןארמון 28/08/20183761000002112399304Gר.מורן אגשח בעמ30

19217948484110.110.06-0.04762.50.4103102101102100מקרואייסמןאמקור 25/08/20183761000002464589303Gרפת גליל מערבי31

23699928198340.100.02-0.0691-0.7-2.010710110210397פטריקדנקולדריבל 07/08/20183761000012863969291Gרפת גן32

23258387534690.070.04-0.111432.9-0.5103101104105100ג'ייג'ייפוג'הפונגי 13/04/20183761000010806099278Gרפת גן33

93908059372970.090.06-0.351622.01.3103105103101101ארגמןבליסטוG        22/11/20183761000012827830רפת דרום34

13387606803090.240.04-0.1688-0.41.9100100103104100מפרקדימסאםדסה 09/03/20183761000005171229290Gרפת הנגב35

8903860939573-0.010.06-0.181290.51.4102106103103101ארגמןבליסטוברגמן 23/01/20183761000010513459271Gרפת חותם36

58836856165000.030.03-0.09971.1-1.399100102102102ג'קיארמניאיאקס 27/01/20183761000009485829287Gרפת רומח37

7159119225820.120.04-0.06970.60.5102101105104102זניקסספקטורסליפרס 14/11/20183761000003948119312Gש.דגן יצור חלב38

90518807866590.010.01-0.311660.50.9103101104102102ראלבסרג'יסנוקר 18/07/20183761000014504489298Gשות רפת שביל הח39

105728088725530.08-0.02-0.211133.01.999100100100100ווינסדאדוןG        27/11/20183761000011386540שותפות רן40

115198748376670.010.02-0.201131.30.299101102100101איפוןדיג'ימוןדווקא 18/08/20183761000011370459289Gשותפות רן41

מיקסרG        17/08/20183761000011369710שותפות רן42
קבריול

ט
109946885943180.180.03-0.15760.20.0100101103101103

13177919363070.210.07-0.1494-0.40.1103104107107106פטריקרובסוןרוביק 11/11/20183761000012103139313Gשירן אריה43

67285956491830.070.10-0.07830.0-0.899103108106107מפרקבורלוןבומי 10/02/20183761000007953489270Gשער הגולן44

91458318473340.140.10-0.13900.3-0.7104101106102104ארמניפוג'הפאג'ר 04/02/20183761000010234689277Gשריד45

8278135310.100.03-0.161060.50.1102102103102101 ממוצע כלל העגלים המאושרים - שנתון 2018

 

 מאושרים לפי מיון משקי אםעגלים  – 2018: שנתון 3טבלה 

 


