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תכונות המלטה

תכונות משנהתכונות ייצור

PD17 - אינדקס הטיפוח

תכונות שיפוט לינאריתכונות שיפוט איכותי

19.11.2020 

שנת הבסיס. מה המשמעות ומהם ם שינוי שנים מתקיי 5-אחת ל – שינוי שנת הבסיס

 המונחים?  

שנת הבסיס מתייחסת לנתוני הפרה הממוצעת מאותה שנה לכל תכונה ותכונה. אנו בסיום 

. 2015היא שנת  ,, ושנת הבסיס החדשה, אליה נתייחס בחמש השנים הבאות2020שנת 

ימות מערכת טיפוח מסודרת, משנות י. המדינות המק2010מת הייתה שנת הבסיס הקוד

 כמונו את שנת הבסיס, אחת לחמש שנים. ישנן כאלו המשנות בתחילת השנה או באמצע.

 3.67ק"ג שומן,  440.7ק"ג חלב,  12,090: 2015להלן נתוני הפרה הממוצעת של שנת 

 ק"  387.8אחוז שומן, 

בערכי אומדן הורשה ומחושבים כסטייה  יםמבוטא 2020נובמבר  במבחן ,שינוי הבסיס

 .2015ממוצע מתוקן של ערכי הפרה שנולדה בשנת מ

 .2015-ל 2010שהיו בין ערכים אלו, הם למעשה ההתקדמות הגנטית שלנו בחמש השנים 

 )בסיס חדש( 2015הפרשים בממוצעי אומדני הורשה של פרות שנולדו בשנת : 1טבלה 

 .2010 לעומת פרות שנולדו בשנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכלל התכונות בכיוונים  מנתונים אלו אפשר ללמוד שפרת ההולשטיין הישראלית התקדמה

 –הנכונים למעט ההתמדה וגודל הפרה. התקדמות מרשימה הייתה בעיקר בסיכום תכונות 



נקודות  648)=אומדן הורשה(, שהם למעשה נקודות החמ"מ  324 , בסך שלPD17חמ"מ 

עוד לפני עדיין , היא זוהשלמים )=אומדן תורשה(. התקדמות  הפרה/פרהחמ"מ של 

 .2015שניצניה החלו רק בשנת  ,השפעת המהפכה הג'נומית בישראל

 איך זה ישפיע על נתוני לוח הפרים הבא?

בפרסום לוח הפרים הבא.  ,יכול להמחיש ולהסביר את "המהלך הרוחבי" שיתבצע 1איור 

 2020המתפרסם בלוח אוגוסט לדרמן וכך  נקודות החמ"מ 324 וכלל הפרים והפרות יקוזזל

. אנו נצטרך 840בערך של  ,2020, בדצמבר יתחיל את מבחנו החדש 1,164בערך של 

בלוח החדש. אלו אותם פרים ואותה איכות  800-לכ 300 -להתרגל לערכים הנעים בין כ

 שנים.ה 5 -ב שחלה התקדמות הגנטיתה של זוזיקבגנטית רק 

 שנים 5 ם, שההפרש ביניהםאותם הפרים בערכים שונים לפי שני הבסיסים הגנטיי: 1איור 

 שינויי שנת הבסיסלהשוואה אפשר לקחת את ההתקדמות הגנטית, בתכונות השונות, בין 

התייחסו לפרות שנולדו בשנים  ) 2015-ב םהנוכחית לעומת השינוי בשנת הבסיס שהתפרס

 (.2015-ו 2010

 ,חמ"מ, תכונות יצור – 2015-ו 2010 התקדמות הגנטית בין הבסיסיםהשוואה ב: 2איור 

 וחמ"מ הישרדות

 

 

 

 



 רכיבים )%( –2015 -ו 2010 : השוואה בהתקדמות הגנטית בין הבסיסים3איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יס התקדמות רבה יותר בשינויי שנת הבסחלה  3-ו 2 יםבכל התכונות המתוארות באיור

עיקר בק"ג ואחוז שומן, ימיי ההישרדות ובנקודות החמ"מ. לעומת ניכר בההבדל הנוכחית. 

 זאת, הייתה ירידה בק"ג החלב.

 תכונות המשנה – 2015-ו 2010השוואה בהתקדמות הגנטית בין הבסיסים : 4איור 

 גם בתכונות המשנה, ההתקדמות הייתה רבה יותר בשנת הבסיס הנוכחית, למעט ההתמדה.



 תכונות שיפוט – 2015-ו 2010הגנטית בין הבסיסים  : השוואה בהתקדמות5איור 

בתכונות השיפוט אנו כל הזמן מתקדמים, למרות שאינן נמצאות באינדקס הטיפוח הישראלי. 

ההשפעה האמריקאית ניכרת גם אצלנו, במיוחד בגודל הגוף והגובה. בתכונה זו, היה רצוי 

וט, התקדמנו "קצת" פחות יש לציין שבמרבית מתכונות השיפשנראה התקדמות שלילית. 

  בבסיס הנוכחי מול הקודם.

כל הסימנים מצביעים שאנו בכיוון הנכון. ההאצה של ההתקדמות הגנטית באינדקס  לסיכום:

, שבו תגיע לידיי ביטוי המהפכה 2025שנת  –הטיפוח יתעצם אף יותר בנקודת הזמן הבאה 

 יום בישראל.כהג'נומית שמתקיימת 

יופיעו פרים  2020ונה להרכב הלוח התקיימה. גם בלוח דצמבר ישיבה ראש לוח הפרים:

נבחרת של פרי ג'נומיק חדשים. חשוב יהיה להתבונן על הפרים שנבחרו נבחנים חדשים לצד 

להופיע בלוחות הקודמים. אנו נפרסם את הלוח באמצע דצמבר. ימים מדויקים יתפרסמו 

 בשבוע הבא. 

לא יהיו בלוח הבא. כלל הג'נומיקים יצאו, למעט  ועג'מיסרג'יו  קרוב לוודאי שהפריםבינתיים, 

 . שימשיך בורגול

 

 



%ק"ג%ק"ג

85749227.50.0820.40.04ג'נומיקספקטורקנובי5066נואו האו

79134030.20.1420.40.08ג'נומיקטופשוטקנובי5064קיטל

69653521.40.0220.40.03מבחן בארה"באלטאמבסיסופרשוט5987טופשוט
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63044819.50.0316.30.01ג'נומיקיודרסקיווקר5985פנסקולה

4091534.60.287.60.06מבחן בישראל )95%(פלנטרובוסט5699קבריולט

חלבוןשומן

חלב ק"ג

חלב ומרכיביואבות הפרהפר

סטטוסאב אםאבמספרשם
  חמ"מ  

PD17

% תמותה% הישנות

 %

המלטה 

קשה
0.5-3.1-ג'נומיק0.11430-2.3- 5066-0.29נואו האו

0.5-1.5-ג'נומיק0.81010-1.8- 5064-0.15קיטל

1.2-0.3מבחן בארה"ב2.49800.0- 5987-0.24טופשוט

1.311900.070-0.8-2.8- 5953-0.19קוקיקאטר

0.8-2.5-ג'נומיק2.61390-1.9- 5061-0.42קרייזד

0.5-3.0ג'נומיק59850.011.51080-2.3פנסקולה

56990.18-2.0411-2.798-1.3-3.2קבריולט

לרת"ס 

)לוג(

פוריות 

בנות )%(

הישרדות 

)ימים(

התמדה 

)%(

אינדקס 

המלטת 

בנות הפר

מספרשם

ארה"ב,107991059695ABSג'נומיק5066נואו האו

ארה"ב,1041019997101ABSג'נומיק5064קיטל

ארה"ב, 105100100102101ALTAג'נומיק5987טופשוט

ארה"ב,112101108113104ABSג'נומיק5953קוקיקאטר

ארה"ב,10810110410296ALTAג'נומיק5061קרייזד

ארה"ב,11110510810792ABSג'נומיק5985פנסקולה

ארה"ב 569972109109107102103Genexקבריולט

מקור גודל גוף
 %

הישנות
עטין כללי

מקום 

פטמות

עומק 

עטין
רגליים מספרשם

יתפרסמו הפרים שזרמתם ממוינת וכן פרים שזרמתם לא  2020בלוח דצמבר  זרמות חו"ל:

 שינוי הבסיס החדש( לפי –ממוינת. להלן הפרים עם זרמה ממוינת )הערכים 

 וינתפרים שזרמתם ממ 7תכונות  :2טבלה 

 israel.com-keren@sionהזמנות נא להפנות לקרן: 

הזרמה מגיעה עד סוף השנה הנוכחית ותהייה מוכנה לעונת ההזרעות הממוינות בשנת 

2021. 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל

 

mailto:keren@sion-israel.com

