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 לכולם שלום,

של הפרים  הגנטיות טבלאות הלאוגוסט. באותו היום,  21 -יתפרסם לוח הפרים ביום רביעי ההשבוע  – לוח הפרים

 והפרות יתעדכנו במשקים ואפשר יהיה להתחיל להזריע בפרים החדשים.

 י הבא.ישירות למייל ביום שיש ,יקבלו אותה ,הסקירה המלווה את הלוח, תתפרסם באותו היום והמזריעים

 פרי הג'נומיק הנוכחיים, יוחלפו בחדשים.  12פרים יוחלפו בין הלוחות. כל  16

יצאו מלוח הפרים ויוחלפו בפרים  7614 –סימי ו 7989 –שיזף  ,9014 –אדית  ,7850 –גריטה בנוסף, הפרים 

 .המלווהבסקירה נתנו יי –אחרים. סיבות היציאה וההחלפה 

כלל  הבא,  בר החל לקבל את הזרמות של הלוח החדש. בתחילת השבוע ועד יום שלישיזריעים כבצפון, חלק מהמ

, וזאת משום שמערכת ספר העדר אין להזריע אותן לפני יום רביעימזריעי שיאון יקבלו את הזרמות החדשות. 

 אפשר יהיה לקלוט את הזרעותיהם.ורק אז רק מיום רביעי  ת הפרים החדשיםתח" א"תפ

 פרים נבחנים בלוח החדש:

1 R427205197997ג'רוםגספר9037גוגל

2TV 7260185934ג'ייג'ייווינס9001וויירי

215130295927סיגרשנדר7933שושן3

4 R10982189794ארגמןדנון7970דראג

7967390741ג'רמיןסטד7838סגריר5

8562187710ג'ייארגמן9012עג'מי6

7 R456210197678הודלגספר9038גוליבר

8 RTV 570258398677סיגרג'ייג'יי7882ג'סיקה

9 R403202398612אסאז'קינטו7626זניקס

10TV 99606גל שני5,257532סופוןבדון7510בופון

99598גל שני1,385399דוגיתג'רמין7851גרדן11

5038180550דוגיתראלב9055ראדה12

13 R11383291535גדווינס7914ווג
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 פרים ג'נומים בלוח החדש:

35893ווינסארגמן9301אוויס1

2TV G 46827ארמניפוג'ה9277פאג'ר

3G 46800ראלבאסוס9267אסרס

4G 46767בופוןמומו9294מנצ'ל

5G 53744איפוןמיסוי9295מארסיי

35731ג'רמיןסאמנו9300סיידו6

7G 46705ארגמןמייקל9258מטמון

8 RTV G 54699ג'ייג'ייארמני9269אוגר

9G 46687ג'קיפיירפלי9281פלוקי

10G 55685ג'קיארמני9287איאקס

11ET G 47654איסרארסוף9250אודיסוס

12G 55648ג'רמיןאסיה9249אגמי
13 RG 49592מפרקבורלון9270בומי
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 פרים שעדיין על בסיס ממוצע ההורים בלבד.  2פרי הג'נומיק הם צעירים ג'נומים. בלוח הנוכחי, כלל –פרים צעירים 

פר צעיר" בתכנת ג'נומים דרך לוחות הפרים, והמושג של "האת כלל הפרים הצעירים  תעבירשיאון  – חשוב

 צריך לעבור שינוי. שינוי זה יתבצע במערכת ספר העדר ולא בשיאון. השידוך,
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הריוןמזריעפר מזריעתאריךמס'1234

+ארז גריזולטבילדר222/05/2019בילדרבילדרבילדר4930272623/02/2020אשדות יעקב מאוחאשדות יעקב מאוח

-מחמוד עסואעדאדית211/07/2019אדיתאדיתאדית484124/02/2019הדסה7276מעוז חייםמעוז חיים

+ארז גריזולטאדית217/05/2019אדיתאדיתאדית1372486618/02/2020רשפיםרשפים

-ארז גריזולטאדית225/07/2019אדיתאדיתאדית1400483325/04/2019רשפיםרשפים

-ארז גריזולטגוליבר330/07/2019גוליברקוקיקאטרקוקיקאטרקוקיקאטר1493381812/04/2019רשפיםרשפים

-ארז גריזולטאדית121/07/2019אדיתסגריר1495378621/04/2019רשפיםרשפים

-ארז גריזולטמקט426/06/2019מקטאדיתסיסרסרג'סיסר1527392103/01/2019רשפיםרשפים

+ארז גריזולטווג101/04/2019ווגאדית397303/01/2020פזית1600שלוחותשלוחות

-ארז גריזולטסמסן204/08/2019סמסןסמסןקוקיקאטר286607/05/2019ציטה5104שלוחותשלוחות

9 מוזרעות9 עתודותסה"כ

מספר הזרעה אחרונהמספר הזרעה

6 מהמוזרעות, לפי ההמלצה = 67%

ארז גריזולט

ביצוע המלצות הזרעה  לעתודות
מס' משקישובאזור מזריע
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החלפת לוח הפרים, יש להקפיד על שמירה של זרמות פרים המיועדים להזרעת בזמן  – המלצה להזרעת עתודות

 עתודות. כל מזריע יקבל בסוף השבוע, ותחילת שבוע הבא, דף המסביר את פעילותו בהזרעת העתודות.

 להלן דף דוגמא למעקב שאנו מבצעים:

 

גם פרות  מהן לפי ההמלצה. 6. כולן הוזרעו. 2019עתודות שהמליטו בין ינואר למאי  9היו באזורו של ארז, 

 אחת מההזרעות בוצעה לפי ההמלצה, נכנסת כביצוע חיובי של ההמלצות. , ורקשההמלצה שלהם הייתה בפר מסוים

 לא הגיעה ליעדה בזמן. 5104מכאן שיתכן והזרמה לפרה ו 29.7.19ה בתאריך היית קוקיקאטר -מתן ההמלצה ל

 .2019עתודות שהמליטו בחודשים יוני ויולי זרמות למיד אחרי פרסום המבחן החדש, נמליץ על 

 להזכירכם:

 הפר המומלץ. במידה ואחרי הזרעה ראשונה או שנייה, העתודה נכנסה להריוןמסיונות ינ 3 אמורה לקבל כל עתודה 

או מוטי. אנו ממליצים לפי הכמות בבנק. ככל שנדייק , יש להחזיר את מנת הזרע העודפת לרונית מהפר המומלץ

הוא מועט,  ,, המתבצעים על ידיי רפתניםעתודותהמלצות להעגלים לפי התכנון. השינויים של יותר כך נקבל יותר, 

מרבית האוכלוסייה מקבלת את המלצות המערכת. המלצות אלו מועברות לטאבלט של המזריע ולמערכת השידוכים ו

הפתקאות הצהובות, מגיעות לעיתים מאוחר יותר. אבקש להתייחס  .מייד לאחר סימון ההמלצה לעתודה במשק

 . והמחולק אצל רונית ומוטי למזריעים במיוחד לכתוב בטאבלט ולתכנון החודשי שאנו משדכים לעתודות

ריע קיבל את הזרמות לעתודות חשוב, במיוחד בזמן החלפת לוח הפרים. במידה והמזמעקב ביצוע ההמלצות דו"ח 

להשאיר את  ישבארבעת החודשים האחרונים, ופר זה לא יהיה בלוח הבא )ג'נומיק, או פר נבחן שזרמתו הסתיימה(, 

. שלהן . העתודות לא מתנהגות בהתאם ללוחות הפרים אלא בהתאם למחזור הייחוםלו במיכלאפרים הזרמות של 

 הטיפוח הישראלי.משך לה ביצוע ההמלצות הוא חשוב מאוד

 במהלך השבוע הקרוב.ויתפרסם , יקבע חדשפרשנות והסברים על לוח הפרים השמיעת מועד כינוס העובדים ל

 בברכת שבוע טוב,

 יואל


