
הישרדותסת"ס% חלבון% שומןחמ"מאב האםשם אבמס' ס"עשם משק
 פוריות

בנות
התמדה

 אופן

המלטה

 מס' פר

מומלץ

 שם פר

מומלץ

 חמ"מ פר

מומלץ

908בילדר8360.070.030.001293.51.2-0.95934ג'קיווינס8505ברקאי1

800אסרס8470.120.040.251002.00.1-1.09267סילבןג'ייג'יי1828גזר2

908בילדר8400.240.05-0.19850.53.0-1.25934דוגיתבופון2031גזר3

777קבריולט8820.110.07-0.131181.90.0-0.45699ג'רוםמקרו2750גזר4

710עג'מי9670.060.06-0.16101-0.90.10.59012מפרקפמוט6383דביר5

1,073קוקיקאטר8340.150.02-0.2765-0.20.4-0.65953ג'קיבופון549ורשבסקי יהודה6

794דראג8400.200.04-0.15992.20.1-0.87970דוגיתג'סיקה4689יבנה7

908בילדר8470.090.03-0.02112-0.80.2-1.45934ג'רמיןזקא1333יגור8

1,073קוקיקאטר8330.08-0.03-0.221463.71.51.45953מפרקארגמן1973כהן יעקב ובניו9

908בילדר962-0.020.00-0.0585-2.2-0.50.55934ג'קיפטריק1521כיסופים חלב לבן10

1,073קוקיקאטר8780.07-0.02-0.071190.80.71.25953אבשהאיסר6785כפר בלום11

794דראג8900.100.070.031313.20.7-0.37970ג'רמיןג'ייג'יי6324לביא12

744מארסיי838-0.040.01-0.211203.6-0.5-1.29295דיגיג'ייג'יי3335לוטן13

934וויירי8310.04-0.03-0.0735-1.91.00.69001סילבןש.סנטנה2348נוה חריף14

846קומנד ל1,0220.000.02-0.221522.5-3.3-0.95954ג'ייג'ייאיפון6480סעד15

997גוגל8780.220.05-0.051071.61.3-0.39037ג'ייג'יימקרו6935עמיר16

1,073קוקיקאטר8320.00-0.02-0.081451.20.41.25953סיינהארגמן5890פ.ר.ח17

997גוגל8480.220.08-0.2973-0.20.2-1.19037קבריולטבן6026 1173פודור מנחם18

794דראג8960.230.070.05431.1-1.90.27970ליצןגרדן4272פייגין נפתלי19

1,073קוקיקאטר8610.140.07-0.2340-2.1-0.30.25953ליבידוראלב40פניני  שמואל20

794דראג8850.090.06-0.36962.20.8-0.77970פטרושהגרציה148קמחי ראובן נופר21

875בליס9720.010.05-0.0996-1.4-1.60.59253ג'רוםהודל7704רמת הכובש22

710עג'מי9720.010.05-0.0996-1.4-1.60.59012ג'רוםהודל7704רמת הכובש23

767מנצ'ל1,0240.110.01-0.201831.7-0.5-0.89294אסג'ייג'יי8497רפת דרום24

1,073קוקיקאטר9420.060.04-0.16860.5-0.90.05953דיגידגרסי3853רפת העמק25

710עג'מי8350.020.080.00801.71.11.59012ג'קיאיסר7252רפת חוף השרון26

857פרופיט א9060.03-0.02-0.1958-3.5-2.20.95933ג'רמיןפטריק6539רפת חוף השרון27

846קומנד ל9670.08-0.03-0.331430.02.91.55954סילבןארגמן9323רפת חותם28

908בילדר1,1950.02-0.02-0.111141.81.41.55934ג'קיארגמן1118רפת יהודה29

846קומנד ל8300.00-0.040.121342.71.41.25954ג'קיארגמן867רפת יהודה30

777קבריולט9800.120.00-0.22851.53.40.35699סיגרמקרו7844רפת מ.ג.ע31

1,073קוקיקאטר8980.060.03-0.1569-0.50.2-0.15953מקררבופון3881רפת מנור32

794דראג861-0.010.09-0.34954.93.4-0.77970ווינסגרציה4281רפת צבאים33

777קבריולט9550.00-0.03-0.03851.94.00.15699אוקטןמקרו4558רפת צבאים34

846קומנד ל9120.150.010.131231.30.9-0.85954ג'ייג'ייבופון6847רפת צפון הגולן35

1,073קוקיקאטר9260.100.00-0.20730.0-0.6-1.35953ג'רוםפטוס1879שות' אורובוט36

908בילדר8560.050.00-0.03125-0.10.8-0.15934ג'רמיןסיטבון8505שות' מכבי-חנתון37

908בילדר8590.260.06-0.0758-0.20.30.25934ג'רוםסטרט11704שותפות רן38

1,073קוקיקאטר866-0.05-0.03-0.1867-1.71.00.55953סרולראלב5104שלוחות39

9000.080.02-0.12990.80.50.0892 ממוצע

2.8.2019 

 לכולם שלום,

המלצנו על המלטות מאי וסימנו המלטות מעניינות מחודש השבוע  – מעניינים מומלצים

 .2019, עד נובמבר אוגוסט

 להלן סיכום הוועדה:

. ממוצע משקים שונים 33 -המלטות ב 39סה"כ היו  :2019-המלטות מאי - "ותמומלצ"

 1לה חמ"מ. טב 892הפרים היה  13חמ"מ ואילו ממוצע  900העתודות המשודכות היה 

 העתודות המשודכות. 39מסכמת את כלל 

 לפי משקיםמיון  – 2019חמ"מ שהמליטו בחודש מאי  830: עתודות מרמה של 1טבלה 



מספר 

פר
רגלייםעטין כלליגודל גוףחמ''משם אב אםשם אבשם פר

המלטה 

קשה

תמותת 

ולדות

777104111102-2.5-1.0פלנטרובוסטקבריולט5699

857105108111-1.20.0דנומגיסטרפרופיט א5933

90899117108-1.90.0פוורבולאספרנטובילדר5934

1,073104112113-0.6-3.1ג. אפיקבליסטוקוקיקאטר5953

846100109107-0.1-4.6רובוסטבליסטוקומנד ל5954

7941061031042.70.5ארגמןדנוןדראג7970

9349798971.50.7ג'ייג'ייווינסוויירי9001

710971021021.90.6ג'ייארגמןעג'מי9012

9971051031002.20.0ג'רוםגספרגוגל9037

9253G    875103102104-1.8-0.3ווינסבליסטובליס

9267G    800101101100-1.00.5ראלבאסוסאסרס

9294G   76710099100-1.20.4בופוןמומומנצ'ל

9295G  7441021031000.40.5איפוןמיסוימארסיי

892102109106-0.2-1.1 ממוצע משוקלל

סטטוס פרשם פרמספר פר
מספר שידוכים 

לעתודות מאי 2019

9נבחן בארה"בקוקיקאטר5953

7ג'נומיק - חו"לבילדר5934

5נבחן בישראלדראג7970

4נבחן בארה"בקומנד ל5954

3אמריקאי-נבחן בישראלקבריולט5699

3נבחן בישראלעג'מי9012

2נבחן בישראלגוגל9037

1ג'נומיק - חו"לפרופיט א5933

1נבחן בישראלוויירי9001

1ג'נומיק בישראלבליס9253

1ג'נומיק בישראלאסרס9267

1ג'נומיק בישראלמנצ'ל9294

1ג'נומיק בישראלמארסיי9295

ו . עלייה ז104-ל 100-שונה מ עומק עטין""בוועדה זו בצענו שינוי: סף השידוך ל"עטין כללי" ו

. אולם ושיילקח העתידייםים תן את אותותיה בעתיד, ותשפיע על שני מדדים אלו בעגלית

מסכמת  2שינוי זה, גרם לירידה קטנה של נקודות החמ"מ בשידוך הפרים לעתודות. טבלה 

 פרים שהתחלקו לפי: 13סה"כ היו עתודות אלו. לשידוך  ,כננווהפרים שתכלל את 

 פרים נבחנים ישראלים 

 פרים נבחנים חו"ל 

 פרי ג'נומיק ישראלים 

 פרי ג'נומיק חו"ל  

 2019: פרים המשודכים לעתודות שהמליטו במאי 2 טבלה

 

ומספר המנות  תכונות הפרים, החלוקה בשידוכים לא הייתה שווה והושפעה מקרבת הדם

טין, כשגודל הגוף הוא לא ניתן לראות את השיפור הרב שניתן לתכונת הע. הנותרות לשידוך

 כמוכן, מרבית הפרים טובים באופן ההמלטה. גדול מידיי.

 מסכמת את הפרים המשדכים בהיבט סטטוס ההזרעה שלהם. 3טבלה 

 

 2019מאי המלטות  –וכמויות השידוך לכל אחד  סטטוס הפרים המשודכים :3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מספר 

פר מזריע

שם פר 

מזריע

חמ"מ פר 

מזריע

מספר 

המלטות 

מעניינות

חמ"מ עגל 

ממוצע 

להמלטות

6228741גריטה7850

1,0356958אכילס9248

7416820אסמון9210

9276957שושן7933

1,12661,026טבסקו5876

1,0276985בליסטו5806

7776855קבריולט5699

8245866סגאן9222

8015854ג'רוד ס5873

9584925ג'ורג'9230

9494936ג'ון9229

5354735ווג7914

9243907ביורן9237

9763938וויליאן9232

7423840משג9221

7543845באגי9194

7653817סיירוס9132

6773818אודסה9123

7133794פסטו7929

7943828פטריק7894

5983724גרדן7851

4993676מיסוי7814

6583768סיטבון7631

6123765זניקס7626

מספר 

פר מזריע

שם פר 

מזריע

חמ"מ פר 

מזריע

מספר 

המלטות 

מעניינות

חמ"מ עגל 

ממוצע 

להמלטות

7893845אוורסט5814

9852904סרג'9244

7412822דרילר9240

7662873ויראל9233

9472930בופה9227

6792815גריז9217

3972716שיזף7989

6062749ארטיסט7936

7412814סגריר7838

8682937ראלב7633

8462909סקיפי5875

9912917קרי ס.5842

9742899יאגואר5827

8061809סימקו9234

7821849גייק9214

8471848פסיטו9205

6471741מיגלי9200

6771765ג'סיקה7882

9181903הגר5852

87511,001רובסון5850

9761974ספקטור5849

8331862לופז ר5824

8191829אקסלאודי5813

7461799טרנטון5762

 .2019מאי שהמליטו ביחולקו הזרמות להזרעת עתודות  ביום שני ושלישי, ,בשבוע הקרוב

. ספר העדר דואג לפתוח אותם, כך 2019חלק מהפרים, יתפרסמו בלוח הפרים של אוגוסט 

 "טרם" פרסום הלוח, כבר להזריע פרות אלו. ,שהמזריעים יוכלו

 

 : 2019נובמבר  –אוגוסט המלטות  – מעניינים""

 

( שתמלטנה בשלושה החודשים הקרובים. 780פרות עתודות )מסף חמ"מ של  140 סומנו

 למשקים ובדיקות ווטרינריות, יהיו לכלל העתודות הללו. מכתבים

 :להלן מספר נתונים מסכמים

 

 2019נובמבר -: נתונים כלליים להמלטות אוגוסט4טבלה 

 

 ממוצע האבות  להמלטות מעניינות""אבות מספר  ממוצע החמ"מ שלהן מספר עתודות מעניינות

140 908 48 858 

 

 האבות שסומנו להמלטות מעניינות הם:

 

 2019נובמבר -: אבות להמלטות מעניינות בחודשים אוגוסט5טבלה 



בזמן שהעגלים מובאים גם רק בשלושת החודשים הללו אלא  ןלא נבחהסימון של ההמלטות 

על כלל ההמלטות של הפר ועל הכמות הנדרשת , אנו מסתכלים . בעת ההיאדיון בוועדהל

 70-, רק כהמלטות מעניינות"" עתודות שסומנו ל 140-מכל פר ופר. יש תמיד לזכור, שמ

תשלחנה לבדיקת הסמנים של העגלים. רק לאחר קבלת  DNAעגלים ירכשו ודגימות 

 העגל הנמצא כבר במתקני שיאון. התוצאות, הוועדה דנה לחיוב או לשלילה, לאישור

 

שאנו רוצים בהמלטות שלהן, לעומת סף העתודות הקיים הירידה בחמ"מ העתודות מדוע 

. התכנית הגנטית לתוצאות בפועל ,? התשובה לכך, שעברה כבר כשנה מאז ההמלצותהיום

 50-של עתודות ששודכו לפני שנה, רצוי לרדת בכ המלטות  לסמןמתקדמת כל הזמן, וכדי 

 נקודות החמ"מ ולהעלותם לדיון וסימון.

 

בחודש הקרוב, יתפרסם לוח הפרים ולקראת סיום החודש, או תחילת ספטמבר, אנו נקבל 

וועדת מעניינים מומלצים, תתכנס ותדון בעגלים אלו שהם  תוצאות ג'נומיק לעגלים חדשים.

לקיחת העגל. הרבה "מים בירדן" -סימון ההמלטה-הריון-הזרעה-פרי העמל של "שידוך

אנו מנסים, מעת לעת להשתפר ביכולת השליטה והניהול זורמים עד לאישור עגלי הג'נומיק. 

 של מערך עגלים חשוב זה.

 

 שבוע טוב ושבת שלום,

  אליו

 

 

 

 

 

 


