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 לכולם שלום,

בהתאם לתכנית הטיפוח הארצית, אנו מסמנים "המלטות מעניינות" ואוספים  – 2019שנתון 

 DNAימים. לעגלים ולאמותיהם נלקחים דגימות  7-14בהיותם בגיל  ,את הזכרים הנולדים

אחת  את תכונות העגל. מאתריםואת הסמנים הגנטים ה םביניהבמטרה לזהות את הקשר 

 תונים של מספר עשרות עגלים ואנו בוחנים אותם לפי:את תוצאות הנאנו מקבלים  לתקופה,

 חמ"מ העגל, בדגש על הרכיבים, ותכונות המשנה .1

 קוו הדם .2

 שיפוט גופני .3

 מספר צאצאים לבית אב .4

 צר של החלטות שנה קודמת. מקורם משתיאבות העגלים נבחרים בקפידה והם תו

 אוכלוסיות:

 ישראלים, חו"ל –נבחנים  .1

 ישראלים, חו"ל –'נומיקים ג .2

 2-3-מהנבחנים ו 6-10-עגלים מכ בהתאם להישנות הנתונים של מקורות אלו, אנו בוחרים

 מהג'נומיקים. 

 לאורך שנים, אנו בוחנים את המקורות הגנטים שלנו, ותמיד "פקחנו עין" וייבאנו זרמות חו"ל

ונים נוספים. בשנים את הטיפוח הישראלי לכיו ופתחיו ועשיריאשר  בצורה סלקטיבית,

פרי חו"ל, בעיקר מארה"ב. משמקורן נוספות מעשרות פרים שונים האחרונות, מגיעות זרמות 

 ותהטענ.  50%-עיקר הפרים הללו הם ג'נומים, שמהימנותם בישראל נמצאת בסביבות ה

 :ןהשתמשים בזרמות אלו ת בקרב האנשים המוהרווח

 מות חלב העולה על המשק הישראליהפרים מגיעים מעדרים ברמה גנטית גבוהה וכ 

  תהליך הג'נומיק יצר התקדמות גנטית מואצת בארץ המקור ופרי ג'נומיק המגיעים
 הם ברמות גבוהות מאודמשם 

  אפשר לייבא "סל פרים" לכל קבוצת תכונות הנדרשת על ידיי הרפתן הישראלי, ובכך
 נטית בעדרלפזר בכמות גדולה של פרים את הסיכון ובממוצע שלהם, להתקדם ג

לאור הנחות אלו, ניתן להניח שכל המשתמש בזרמות חו"ל, יתקדם גנטית מהר וטוב יותר 

 מהמשתמש בזרמה ישראלית.

 האמנם?

ספר העדר בוחן תוצאות של כלל הפרים בישראל, מקומיים ופרי יבוא. תהליך הבחינה הוא 

שנים מזמן  3-4 התוצאות של הפר המזריע מגיעות בטווח של על סמך תוצאות בנות הפר.

 ההזרעה. 

 :מסתבר ש

 הבחירה הסלקטיבית של מספר פרים מחו"ל למכירה בישראל, - קבוצה סלקטיבית 

הסלקטיביות מונעת בעיקר מביאה לשונות גבוהה מאוד בתוצאות המבחן שלהם. 

מיכולת השיווק של הזרמה בארץ, מחיר הזרמה וזמני אספקה. מרבית מפרי החו"ל 
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310.3397-168 24,46537.9%18516.510.10.040.08950.3-0.03צעירים

720.75650 37,90058.7%30618.415.90.050.06990.3-0.06נבחנים
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320-885- 3.7- 0.070.07923.50.05-41 10.7- 13.2- 577-2840.4%לא הולשטיין

חול

ישראל

וד אטרקטיביים, יורדים במבחן הישראלי, לרמות שלא היו המגיעים במספרים מא

 מגיעות לכלל הכניסה ללוח הפרים הישראלי. מעטים, מגיעים לתוצאות טובות. 

 במידה והמשק הישראלי היה משתמש רק בזרמת חו"ל, שונות זו הייתה  - שוק פרוע

אה , אולם אז היינו תלויים תלות מוחלטת ביבוא. עובדה שהייתה מבימצטמצמת

"לשוק פרוע" בין מספר חברות יבוא, עליית מחירים ותלות בגורמים שאין לנו שליטה. 

שמקשה על יכולת מעבר  ,היא מגפת הקורונה בעת הנוכחית, הראייה הטובה ביותר

 הסחורות בין המדינות. 

 המחיר הדיפרנציאלי של הזרמות מחו"ל, משפיע על החלטות  -מחיר דיפרנציאלי

 ", הוא יעדיף פרים במחירים נמוכים יותר.בעת "מצוקהוהרפתן 

 ת חו"ל, במרבית המקרים היא ובחירת הפרות להזרעה בזרמ – הטיה בביצועים

אמנם מודל המבחן מטפל בשלוחה )עגלה, מבכירה, לאוכלוסייה נבחרת בעדר. 

מספר ההזרעה, אולם עדיין, הנטייה להזרעה בעיקר בעגלות או בפרות בבוגרת( ו

בשימוש פר ההזרעה  לסלקטיביות תל המחיר והפוריות(, גורמ)בש 1-3בהזרעות 

 מחו"ל ומקטינה את אוכלוסיית היעד. 

 שיש להם בנות פרים נבחנים מחו"ל, או פרים קשה למצוא  - זמינים פרים נבחנים

אגודות ההזרעה בארה"ב, כמעט ולא משאירות  .זמינים ליבואעדיין שהם בישראל ו

, וברובם הם יוצאים לאחר הזרעותיהם, בעודם פרים בפריות לזמן המבחן שלהם

צעירים ובעלי נתוני ג'נומיק. מספר הנבחנים הזמינים מחו"ל, הנמצאים ברמת חמ"מ 

של לוח הפרים הישראלי, והמתאימים לתכנית הטיפוח הישראלית, נמצאים 

 במספרים נמוכים.

ת מושוות , לפי מקור הזרמה. כל התוצאוםלהלן טבלה המסכמת את ההפרשים הגנטיי

 ( שהם המובילים בטיפוח הישראלי0לממוצע הנבחנים הישראלים )=

 הפרשים גנטים לבנות פרים מסטטוסים שונים בין ישראל לחו"ל: 1טבלה 

ורת"ס.  ניתן לראות בברור את הכיוון בבחירת הפרים מחו"ל: אחוז שומן גבוה, פוריות בנות

למרות כל אלו, עדיין נשאר הפרש לטובת הנבחנים הישראלים. כמוכן, נראה בברור, 

 4%-רק כ נמצאים"אבות חו"ל"  הן בעיקר ממקור מקומי. הפרות הנשארות בעדר הישראליש

מטופחת בטיפוח תכונה זו תמדה. הה – מכלל העדר. נקודה חשובה והנמצאת ביתרון

 מריקאי והאירופאי.טיפוח האהישראלי ולא נמצאת ב

שמקורם בישראל או לשימוש בנבחנים יתרון  –ממחישה את הנאמר תמיד  1נוסף, טבלה ב

 בחו"ל, לעומת שימוש בפרים צעירים ג'נומיקים. 

 וזאת משום שבחירתם היא . אין פלא, בות יותרתוצאות טוהצעירים מחו"ל "נראים" ב

כמו כן  שימוש בכלל הצעירים הישראלים.המאוד סלקטיבית ומסחרית לעומת אוכלוסיה מ

, חו"לפרים משימוש בובמקומם  ,אי שימוש בפרים צעירים מקומייםלזכור תמיד:  עלינו

 נבחן. המקומי כ תרומה הגנטית של הפרלא תהייה המשכיות ב שמספר הזרעותיהם מוגבל, 



תכנית הטיפוח הישראלית קיבלה תפנית חיובית הנראית בסיכום "יבול הפרים הצעירים" 

. בשנתון זה אנו מתחילים לממש את תכנית הג'נומיק שהתחלנו 2019לשנתון לידה של 

. כפי שכתבתי רבות בעבר, התכנית היא תהליך מתמשך, שרק בשנתיים 2015בשנת 

ש את מקור העגלים מכמות גדולה יותר של עתודות. גם בנקודה זו, האחרונות התחלנו לממ

עדיין לא הגענו למקסום התכנית, בשל הגבלת מקום באתר היונקייה שלנו. נקודה המטופלת 

 בימים אלו, ותשתנה עד סוף השנה.

  

-. מכלל ה1עגלים מארבעת המקורות השונים, המתוארים באיור  229אספנו  - 2019שנתון 

יפסלו בהמשך  5-10%עגלים. בהתאם לניסיון רב שנתי, בין  44ם, אושרו לבסוף עגלי 229

בדיוק לפי ההנחיה של ועדת  –עגלים לשנתון  40-הפקת הזרמה שלהם, וכך נשאר עם כ

 טיפוח. כל העגלים הללו יתפרסמו בלוחות הפרים כפרי ג'נומיק. 

 לפי הסטטוס שלהםהפסולים, כמות המאושרים ו, 2019: סיכום מקור העגלים בשנת 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלהם האב , לפי סטטוס2019העגלים המאושרים לשנתון : 2 איור

 

העגלים שאושרו התחלקו בצורה שונה בסטטוס אבותיהם, לעומת העגלים שנאספו.  44כלל 

גבוה יותר. היבול מהג'נומיקים של חו"ל הוא דל מאוד ובשנה הבאה, סטטוס זה יקבל משקל 

, ולכן גם "הרפת שלי משתמשת", צריכה לקבל הטענה ששיאון משתמשת בפרי חו"ל
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9388835520.130.050.16-1120.20.50.00.8-103102104102102מאושרים

7568324500.100.040.15-980.60.50.20.6-103102103103102פסולים

=1-1==0.2-0.2-=182511020.030.01-0.0114-0.4הפרש

-כ, מחזור חייהכלל פרשנות אחרת. הרפתן המזריע בפר חו"ל מקבל את העגלה/פרה למשך 

 פעמיים: יבחןשנים, בעדר הישראלי, בעוד העגלים הנולדים בשיאון צריכים לה 5

 ועים החזויים הטובים ביותרהעגלים עם הביצ –בתוך בית האב  .1

 העגלים עם הנתונים החזויים של החמ"מ הגבוהים –בין בתי האב  .2

כך שהסיכויים פוחתים והולכים. בעוד שהמבחן הגדול ביותר, הוא מבחן הפר, המגיע לאחר 
 שנים. רק לאחר מכן, יש משמעות גנטית אמיתית לאותו עגל שנבחר מאב חו"ל.  3-4

עגלים המאושרים לפסולים, בתכונות החמ"מ והשיפוט הגופני, ההבדלים בין הוכמו כשס

 נראים הבדלים משמעותיים, כמעט בכל התכונות.

 2019הפרשים בתכונות בין עגלים מאושרים לפסולים בשנתון : 2טבלה 

ההבדל בין חמ"מ ג'נומיק לחמ"מ הורים הוא שהראשון הם נתונים חזויים לאחר בדיקת 

הוא ממוצא אומדן ההורשה  ,ורים ביחד )=ג'נומיק(, לעומתו השניהסמנים הגנטים וממוצע הה

של ההורים בלבד. כל ההפרשים הצבועים בירוק הם בכיוון הנכון. רואים בפרוש את המגמה 

נקודות החמ"מ, אחוז השומן וימיי ההישרדות. בנוסף, ההתקדמות בכיוון עלייה בהחזקה של 

 הנכון של העטין.

נקודות  1,000-מהם גבוהים מ 15-העגלים המאושרים, נראה ש 44במידה ונסתכל על כלל 

. יבול מבטיח מאוד שיתפרסם בשנה כשליש מכלל העגלים המאושרים בשנתון –החמ"מ 

מאושרים לשנתון העגלים הקבוצות  ארבעת ותמתואר 3הקרובה בלוחות הפרים. באיור 

עגלים בקבוצה והאחוז ית של הנתונים מתוארים לפי: טווח החמ"מ, הכמות המספרה.  2019

  .העגלים מאושרים 44מכלל  שלהם,

  : אחוז וכמות עגלים לפי החמ"מ בעגלים המאושרים3 איור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העגלים המאושרים, המגיעים מרפתות ישראליות רבות,  44בעמוד האחרון, פרסום של כלל 

 המדינה. ממגזרים שונים ומאזורים גיאוגרפים הפרושים על כלל
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46439298926110.040.040.12-1492.20.4-1.0-2.0-101104108104104ג'ייג'ייגנומיק חולסקיווקרסחוג    15/11/20193761000023713129388Gעין חרוד אחוד1

81607109112210.180.070.15-561.00.02.1-2.2-101103106103103ראלבגנומיק חולסקיווקרסחתיין  24/11/20193761000022620329387Gשות' מכבי-חנתון2

48018008155190.070.050.15-710.5-0.10.9-1.9-104105105101104סטרטגנומיק חולסקיפיספרקס   13/06/20193761000018908339346Gעין חרוד אחוד3

66091,0448627840.120.060.17-602.7-1.3-1.10.5-102100102101100סטרטגנומיק ישראליאינייסטהGאיסוזו  19/04/20193761000018465049331Gמעלה החמישה4

57661,0771,0127040.100.020.31-1521.33.22.50.2101101102102102דוגליגנומיק ישראליאכילס   Gאפטר    13/10/20193761000020706829357Gיסודות5

4911,0411,0946820.100.050.26-1400.3-0.72.01.1104102104103101פטריקגנומיק ישראליאכילס   Gאלריק   05/11/20193761000023838389355Gדור דוד6

3939439385140.130.070.33-810.2-0.51.90.4-103102103103102פטרושהגנומיק ישראליאכילס   Gאלישע   26/10/20193761000016313029356Gזנדני אבנר7

113361,0569436470.100.080.12-1290.01.51.30.3102102104101103פטריקגנומיק ישראליאסמון   Gאיסטר   15/09/20193761000015327249359Gשות' רפת רן8

71708868825850.070.050.09-1160.2-2.80.41.2-104103106105104ג'מצ'יגנומיק ישראליאסמון   Gאפצ'י   09/10/20193761000008894559358Gיהל9

65909758525750.130.050.20-1161.10.50.41.3102101102103101גוגלגנומיק ישראליבונזו   Gבוננזה  27/12/20193761000024876399380Gרפת רומח10

91851,0791,0458110.110.020.18-820.40.70.1-0.5-102100100102101סיטבוןגנומיק ישראליבופה    Gבייפס   23/07/20193761000009896939360Gשדמות מחולה11

5401,0319804090.250.080.16-762.30.90.70.01011019898100מקרוגנומיק ישראליביורן   Gבירו    03/10/20193760000047497729361Gבדיחי זהר רונית12

67889638103570.320.070.021191.01.60.70.6-102102104101103איסרגנומיק ישראליג'ורג'  Gג'ואי   31/10/20193761000022145209363Gסעד13

77908687804170.220.060.08-870.50.20.70.4-103101104103102ג'ייג'ייגנומיק ישראליג'ורג'  Gג'ואוק  27/09/20193761000020558249364Gחפץ חיים14

82391,1039246440.160.050.15-1720.41.00.6-0.7-101100999799מקרוגנומיק ישראליסגאן    Gסלים    04/08/20193761000019888929372Gשות' מכבי-חנתון15

32208171,0704830.130.040.11-1070.70.80.40.3101999910099סיטבוןגנומיק ישראליסרג'    Gסימן טוב 31/12/20193761000014675099395Gפ.ל.מ עמרי בעמ16

13479038464780.200.050.37-421.1-0.9-0.90.8-101100102102101בופוןגנומיק ישראליפג'ויה  Gפיבי    05/11/20193760000055400899373Gלנדאו שמואל17

2688167905300.070.010.23-1222.31.00.80.8-104101108104105מפרקנבחן בארץג'סיקהג'אם    21/09/20193761000019430049367Gדור דוד18

115638158764420.150.020.23-1122.10.50.80.3104101104101102מקרונבחן בארץג'סיקהג'מבפה  23/11/20193761000015343409383Gשות' רפת רן19

42461,1188455220.190.060.09-1534.91.40.51.6-104101102102102גוליברנבחן בארץגריטהגרטל    06/12/20193761000027170769384Gרפת יהודה20

82648408075230.100.050.09-940.41.0-1.2-1.4-108102105106102טרנטוןנבחן בארץדנקולדאבור   09/06/20193761000019775649339Gאושה21

61169527073740.180.150.06460.2-0.00.4-0.9-10110010210699ג'רמיןנבחן בארץווגויסוקר  10/04/20193761000018233969341Gסעד22

65397956936780.020.030.22-692.0-0.9-0.7-0.81009910310599פטריקנבחן בארץווגויקטורי 19/05/20193761000020259269343Gרפת חוף השרון23

52687347323610.160.080.02-591.5-0.51.5-0.510099101104100בופוןנבחן בארץווגווימר   02/10/20193761000018728319370Gגלגל24

11188868246470.080.020.10-1080.01.30.2-1.3-102101105105103ארגמןנבחן בארץקבריולטקבר     09/10/20193761000018944139374Gמאירוביץ ערן25

6525861821940.330.140.01-1070.3-0.31.2-3.7-104101106106105בופוןנבחן בארץקבריולטקבב     22/12/20193761000026800929389Gסעד26

64368378533810.210.050.061480.50.51.8-3.8-101101105104104דוגלינבחן בארץקבריולטקשטן    22/07/20193761000022140259348Gסעד27

56201,0328797300.080.030.24-1440.1-0.81.2-1.1-102102102101100ווינסנבחן בארץראלברוית    05/08/20193761000023554149375Gגזית28

78989529686650.070.060.26-951.4-0.5-0.30.2105103106104104ג'סיקהנבחן בארץראלבראג'    29/09/20193761000020109449376Gרמת הכובש29

16781,3161,0288850.150.040.39-1561.1-1.50.01.0106102104100103ראלבנבחן בארץשושןשיראל   01/08/20193761000015539939378Gרפת נעמן30

62581,2229139530.110.000.21-1681.30.6-0.22.010710210297102גרדןנבחן בארץשושןשושו    18/02/20193761000018083149330Gשדות ים31

511,0031,0026490.040.060.34-1591.2-0.50.8-0.9-10510310399103בליסטונבחן בארץשושןשבב     15/12/20193761000025491499393Gאפיקים32

18929931,0275920.130.070.03-1350.30.40.00.1107102104101105גוליברנבחן בארץשושןשבוז    29/12/20193761000022647239392Gרפת זבולון33

4938777035750.140.000.23-1090.71.10.10.8-108103106107102ארגמןנבחן בארץשיזףשריג    25/11/20193761000018862529394Gג'ורנו אלי34

67896838562180.230.060.07-910.8-0.41.2-2.2-101105105103102מפרקנבחן חולאוורסטאמפ     30/08/20193761000022374639353Gמצר35

24361,0651,0217560.040.040.22-1800.1-1.10.3-1.5-102104102101102ארגמןנבחן חולבליסטובבון    17/11/20193761000011425329382Gנוה חריף36

5581,0579873620.190.130.45-1150.9-0.10.31.0-105106105102103ג'רמיןנבחן חולבליסטובורגול  22/07/20193761000019956249335Gאייל37

1199919945510.070.070.34-1600.20.2-0.50.3-102105104102104ארגמןנבחן חולבליסטובלאר    11/10/20193760000055490159362Gגבאי גיורא ואפר38

19219268716600.190.040.07181.2-0.40.3-1.2-100100101104102מקרונבחן חולג'רוד סג'ירן   16/09/20193761000021307429368Gרפת גליל מערבי39

99361,0161,0057320.02-0.050.35-1540.50.6-0.2-1.3-104104105107101ג'ייג'יינבחן חולטבסקוטאג'    23/10/20193761000002373589371Gרפת גליל מערבי40

13078276866260.040.030.021480.31.20.6-0.7-10210410499104ווינסנבחן חוליאגואריאגו    04/01/20193761000010882979321Gב"ס כנות41

19789849557290.140.030.101140.2-1.30.3-1.0-100102103100101ארגמןנבחן חולספקטורסטורי   27/12/20193761000014042059386Gעלומים42

15347566432520.120.100.09-991.00.01.2-2.7-107104105103104דנקולנבחן חולרובסוןרעות    16/11/20193761000025860429391Gשלוחות43

52756987113630.010.050.28-1041.70.80.4-2.5-104105105104105ראלבנבחן חולרובסוןרונה 15/12/20193761000024014329396Gגלגל44

9388835520.130.05-0.161120.20.50.0-0.8103102104102102 ממוצע מאושרים

 יש על מה להתגאות

 יש על מה להסתכל קדימה

 

 2019שנתון  –: עגלים מאושרים 3טבלה 

 

 שבוע טוב ושבת שלום,

 יואל


