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 ,שלום לכולם

השבוע התכנסה הוועדה שמחליטה את הרכב הפרים בלוח  – לקראת לוח פרים חדש

 בוועדה, מגוון דעות המושפעות בעיקר מהגורמים הבאים: .2020אוגוסט  –הפרים החדש 

 תכונות המרכיבות את האינדקס הישראלי 7מבחן הפר המסכם  – חמ"מ .1

 כיםגיוון של קווי דם לשידו – קוו דם .2

 אחוזי השומן והחלבון במבחן הפר – רכיבים .3

 יצרנות גבוהה של חלב – חלב .4

 מרכיביי העטין שלבעיקר  – שיפוט גופני .5

 פרים המתאימים להזרעת עגלות – אופן המלטה .6

כפי שהופיעו בלוח הפרים הקודם.  ,החלטות חברי הוועדה מושפעות גם משימוש הפרים

לפי  ,הראשונים או השניים, אינם בהכרח הפרים במרבית הלוחות, הפרים המובילים בשימוש

עיתים קיימת נטייה של הרפתנים להשתמש בפרים אשר רמת בלוח. לרמת החמ"מ שלהם 

על כך, , אולם תכונה זו או אחרת משפיעה לחיוב יתר בשימוש. מעט פחותההחמ"מ שלהם 

 תהיה סקירה מפורטת בצאת לוח הפרים הבא.

 ם הבא?אלו פרים לא נשתמש בלוח הפרי

 המופיעים בלוח הפרים הנוכחי יוחלפו בפרי ג'נומיק חדשים. יוצא  כלל פרי הג'נומיק

אשר החל את הזרעותיו רק החודש, וימשיך עם  9326 –סמירנוף מהכלל הוא 

 קבוצת הג'נומיקים החדשה, בלוח הבא.

 דראג, ג'סיקה, סגריר, ריבס בהד, – פרים נבחנים 

 ארטיסט, אגדה –( )טבלה תחתונה בלוח פרים נוספים 

 מספר הבהרות:

: פר שזרמתו מסתיימת במיכלים. אבקש לסיים את כלל הזרמה שלו ולא 7970 –דראג 

להגיע להחלפת הלוח עם מנות שנותרות. כיוון שהוא לא יפורסם בלוח הבא, כל מנה 

 הנשארת במיכל המזריע, היא בבחינת בזבוז. 

המזריע. אנו הזמנו זרמות נוספות,  : זרמתו כמעט הסתיימה במיכלי5699 –קבריולט 

 ובשבוע הקרוב הן נוחתות בארץ. החלוקה שלו תמשיך להיות, לכלל מיכלי המזריע

 , בעת הקרובה. הוא יופיע גם בלוח הפרים הבא.והמחליפים

לכל אחד מהפרים הרשומים למעלה יש את הסיבות ליציאה.  –יציאת פרים נבחנים מהלוח 

ובים יותר מהסיבות הבאות: קווי דם, חמ"מ, רכיבים, חלב, טיש פרים מהסיבה שבעיקר, 

 שיפוט גופני

 לוחות הזמנים:

גיבוש סופי של הרכב לוח הפרים, אחוזי השימוש, המלצת שיאון  –בשבועיים הקרובים 

 והדפסת הלוח.

 לאוגוסט 11-עד ה 9-חלוקת הזרמה של הלוח החדש בימים ראשון עד שלישי, ה



אוג-20אפר-20דצמ-19אוג-19אפר-19דצמ-18אוג-18אפר-18

יציבות -  נתונים לקבוצת ראש הלוח7933913809856919927926972948שושן

מבחן ראשון גבוה, ולאחר מכן יציב מתחת לסף חמ"מ הלוח7903873504468461489485448489גולדן

מבחן ראשון גבוה, ולאחר מכן מגמת ירידה ומתחת לסף הלוח 7937837400308387283218171227באסטר

יציבות ב-4 מבחנים ראשונים טובים, לאחר מכן ירידה )נשאר יציב(7989768730615598397426443482שיזף

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח7914695537538608535503534507ווג

אוג-18

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח7626653640612618614611זניקס

יציבות - מגמת עלייה, נתונים לקבוצת מרכז הלוח7882658676677766728708ג'סיקה

יציבות -  נתונים לקבוצת מרכז הלוח7936830681606679747724ארטיסט

יציבות -  נתונים לקבוצת מרכז הלוח7929884752713788740723פסטו

מבחן ראשון גבוה, ולאחר מכן יציבות -  נתונים למרכז הלוח9038926678774832718גוליבר

יציבות -  נתונים לקבוצת מרכז הלוח7970869794883822772דראג

התחיל לא גבוה. מגמת ירידה קבועה. כיום, מבחן נמוך9014645455350365334אדית

יציבות -  נתונים לקבוצת מרכז הלוח9012710730787736עג'מי

יציבות -  נתונים לקבוצת ראש הלוח9001934884914783ווייירי

יציבות -  נתונים לקבוצת ראש הלוח903799711361165966גוגל

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח. יציאה מהלוח, מתחת לסף9055550498478534ראדה

יציבות -  נתונים לקבוצת מרכז הלוח9063697781730בוז'י

מגמת עלייה לנתונים של קבוצת ראש הלוח9059660925850אייפק

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח9056618647647ריבס

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח. יציאה מתחת לסף הלוח7964524523370פגסוס

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח. יציאה מתחת לסף הלוח9005603524466מקונג

יציבות -  נתונים לקבוצת ראש הלוח9064850864בהד

התחיל לקבוצת מרכז הלוח. יורד לתחתית9075826659משען

יציבות - נתונים לקבוצת תחתית הלוח9032717701ברנסלי
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לא הופיעו פרים חדשים

מספר פרשם פר
מבחנים

הערות לוח

אפר-18

דצמ-18

אפר-19

 לאוגוסט.  12-ביעי הפרסום לוח הפרים ביום ר

באותו היום תתפרסם גם הסקירה המלווה את הלוח, והרפתנים יקלטו את קבצי הגנטיקה 

החדשה של הפרות והפרים לפי המבחן החדש. רק מיום זה אפשר יהיה להכניס ולקלוט את 

 ההזרעות לפי הלוח החדש

ים נבחנים כמעט כל לוח, נכנסים פר – אחר כניסת פרים חדשים ללוחות הפריםמעקב 

רק חדשים. לרובם, זה מבחנם הראשון או השני. אולם לחלקם, אלו "פרים וותיקים" יותר, ו

בשל הנסיבות שהיו בעת פרסום הלוח, הם נכנסו. יש לומר, שכניסת פר חדש ללוח הפרים 

של . המבחן הגדול בלבד א תמיד "משב רוח מרענן", ונתוניו מחזיקים מעמד ללוח אחדיה

 ובפרסום לוחות הפרים הבאים.  ,העוקבים וחניהוא במבהפר, 

 האם הפר נשאר בלוח? 

 האם הפר יציב בתכונותיו? 

 האם הרפתנים השתמשו בו כפי שציפינו?

. 2018על שאלות אלו, בחנתי את נתוני הפרים החדשים שנכנסו ללוחות הפרים מאפריל 

 ולמה מתאריך זה? 

. כפי 2015התאריך מסמל את תחילתם של פירות הפרים הג'נומים שהחלו להזריע ממאי 

, אולם החלטנו להתחיל להזריע עם פרים שקיבלו ערכים ג'נומים 2015מאי בשנכתב רבות, 

בעתודות, כמות העתודות, כמות העגלים  DNAמעקב  -לא היו עדיין במערכת שכולה ג'נומית 

כשלוש שנים לאחר מכן, אנו . רק ים הנבחרים בקפידהוכמות העגל DNA-הנסרקים ל

מתחילים לקבל את העגלים שהם תוצר של מערכת שכולה עובדת לפי "תכנית הג'נומיק". בין 

לבין, כלל המערכות )בשיאון ובספר העדר( משתכללות ומתמקצעות, ומביאות קבוצות עגלים 

 טובות יותר למערכת הטיפוח.

 ארבעה חודשים הנערכים כלוחות הפרים ונתוניהם לפי מבחנים : פרים חדשים לפי ל1טבלה 



 :מהטבלה מספר מסקנות חשובות

פרים חדשים נכנסו לכל לוח פרים. למעט לוח  3-5לאורך השנתיים האחרונות, בין  

 .24במשך השנתיים האחרונות =  ,. סה"כ פרים חדשים2018אחד, באוגוסט 

ורמים, שהעיקריים בהם: קווי דם, הכניסה שלהם ללוחות הפרים הייתה ממספר ג 

 תכונות משנה, שיפוט גופני. רכיבים, ייצור חלב, 

בכל לוח, נכנסים פרים חדשים, בשלושת קבוצות החמ"מ של פרי הלוח: העליונים,  

 במרכז ובתחתית

נקודות החמ"מ בין מבחן  200-, יציבים במבחנם ולא חורגים את ה24-מה ריםפ 18 

 למבחן. 

מבחן מספר נקודות חמ"מ רב בהחלו גבוה וירדו בהיחידים ש – גולדן ובאסטר 

 העוקב. יצאו בהיותם מתחת לסף הלוח

החלו בתחתית הלוח והמשיכו לרדת מתחת לסף   - אדית, פגסוס, מקונג, ראדה 

 הלוח

בשל  נגרם ,הפרים החדשים נשארו יותר מלוח אחד. יציאתם של חלקם 18-מרבית מ 

חות שלהם בלוח: מספר של פרים נבחנים ללוח; מסגרת המניעים הגובלים את הנוכ

ישנם פרים אחרים המחליפים אותם באותה המשבצת, ושנתוניהם בזמן פרסום 

 הלוח, טובים יותר; קווי דם; שיפוט גופני; שימוש של רפתנים בלוחות הקודמים.

לטיפוח הישראלי, המאפשר לרענן את שורת הנבחנים במספר כל  יפהתעודת כבוד  

. אלו הפרים שמושכים את עגלת הטיפוח. הג'נומיקים ל פרים חדשיםכך גבוה ש

המופיעים חדשות לבקרים, הינם פרים צעירים העומדים למבחן. ההישנות של 

נתוניהם לא מאפשרת להזריע איתם באחוזים ניכרים, ורפתנים הבוטחים בנתוניהם 

 נים. בכך, בעוד מספר ש וומזריעים בהם באחוזים גבוהים, טועים וייווכח

שיווק אגרסיבי של זרמת ג'נומיקים שמקורם בחו"ל, מטעה ואינו נכונה בסביבת  

. התוצאות מדברות המטרה של מכירה אינה מטרה של טיפוחהטיפוח הישראלית. 

בעד עצמן. במשך שנים רבות, מאות פרים שזרמתם הגיעה מחו"ל, לא הגיעו לרמת 

בחסר משום שבחו"ל, בשל  החמ"מ של פרי הלוח. ואלו שהגיעו, זרמתם הייתה

 שיטת העבודה והטיפוח השונה,  כמעט ולא משאירים פרים נבחנים בחיים.

כמות הפרים החדשים הנבחנים, המצטרפת לכל לוח פרים חדש, הינה התשובה  

לאוגוסט, יצטרפו  12-טיפוח המקומי. גם בלוח החדש, שיתפרסם בשל ההאמיתית 

של הלוח. קווי דם אחרים ותכונות מכל פרים חדשים בכל טווחי החמ"מ  5-6עוד 

 הכיוונים: יצרנות, תכונות משנה ושיפוט גופני

 יש למה לחכות......

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל

 

 


