
ם י ר פ ג  ו ל ט ק
2 0 2 1 ל  י ר פ   א

חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח בע"מ

שיאון משרדי ההנהלה

אתר דרום: בית הדואר גדרה, ת.ד. 98373, 
גדרה 7057102

טלפון: 08-8592812/3
פקס: 08-8593381

 Email: keren@sion-israel.com

אתר צפון: ת.ד. 73 מגדל העמק 23100
טלפון: 04-6540142
פקס: 04-6545486

Email: inbar@sion-israel.com

www.sion-israel.com



שיאון – זה תוצרת הארץ וזה שלנו! טיפוח העדר המניב ביותר בעולם!

1. שיאון היא החברה היחידה לטיפוח והזרעה מלאכותית, המייצרת זרמת פרים בישראל.
2. שיאון הינה בעלת מורשת טיפוח ארוכת שנים שהביאה את עדרי החלב בישראל לפסגה העולמית

ומתמודדת בהצלחה יתרה בשווקים בין לאומיים.
3. שיאון מספקת גנטיקה ישראלית משובחת, המתאימה לתנאי האקלים

המקומיים, המביאה ערך מוסף גבוה ליצרני החלב.
4. שיאון מטפחת לפרה ישראלית קטנה יותר מהפרות האמריקאיות

והאירופיות, ולכן היא קלה יותר לטיפול. בנוסף, היא גם יעילה 
יותר מבחינת תזונה/חלב ק"ג.

5. שיאון פועלת למתן שירותי הזרעה מעולים, מקצועיים ומבוקרים,
תוך מחויבותלהגיע, מידי יום, לכל רפת בישראל.

6. שיאון מספקת מגוון רחב של פרים נבחנים וג'נומיים, המאפשרים 
בחירה והתאמה מיטבית לכל פרה.

7. שיאון פועלת יד ביד עם הרפתנים להבטחת פרות יעילות ורווחיות 
ומעניקה תמיכה והדרכה מקצועית ואישית לקידום והשגת תוצאות מרביות.

8.שיאון עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המערכות התומכות בספר העדר וב"חקלאית"
ונסמכת על דוחות ונתונים גנטיים אמינים.

9. שיאון מייבאת גם מגוון גזעי בשר מחו"ל והזרעה עפ"י דרישה.
10.שיאון פועלת למען עתיד העדר הישראלי ועוסקת במיזמי צמיחה משמעותיים 

בתחומי זרמה ממויינת והעוברים!

הפרה הישראלית היא הגבוהה בעולם בייצור חלב, רכיבי חלב והתמדה!

חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח בע"מ
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Comparison in milk production  between countries 

F & P Days 
Lact . 

Protein, 
% 

Protein, 
Kg Fat % Fat,  Kg Milk, 

Kg Year Country 

862 305 3.32 407 3.71 455 12,262 2019 Israel 
844 365 3.51 390 4.09 454 11,123 2019 Denmark 
829 305 3.31 385 3.82 444 11,629 2019 USA 
824 365 3.54 372 4.3 452 10,522 2019 Netherland 
791 305 3.27 357 3.98 434 10,909 2019 Canada 
765 365 3.47 353 4.05 412 10,183 2018 China 
757 365 3.52 346 4.19 411 9,827 2018 Sweden 
703 365 3.44 323 4.05 380 9,393 2019 Germany 
701 305 3.61 358 3.74 343 9,916 2018 Italy 
698 365 3.34 366 3.93 430 10,947 2018 Japan 
697 365 3.21 325 3.67 372 10,142 2017 Spain 
674 305 3.29 319 3.67 355 9,685 2016 Hungary 
655 365 3.31 299 3.94 356 9,048 2019 France  
539 305 3.39 238 4.29 301 7,019 2019 UK 
534 365 3.27 246 3.82 288 7,532 2018 Australia 
511 288 3.6 238 4.12 273 6,625 2019 Ireland 
378 173 3.76 224 4.45 205 4,605 2019 N.Zealand 

Source: ICAR Organiza�on website, 2020 
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התקדמות בייצור לאורך השניםהשוואה בייצור חלב בין מדינות
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מצטיין ביצרנות החלב
התמדה בייצור החלב

משפר מבנה עטין

איזג 9147
ISRM000000009147 : מספר בינלאומי

אב הפר: אסיה

אב האם: ג'קי

תאריך לידה: 19.06.2016

משק אם: דביר

בעלים: שיאון

בנות: 311

עדרים: 167

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
791

97 גודל גוף
100 אופי חלבני
106 עטין
102 רגליים
103 כללי

97 מבנה גוף
97 עומק גוף

104 זווית אגן
95 רוחב אגן
94 רגליים אחוריות

104 טפרים
101 עטין קדמי
110 מיקום פטמות
103 עומק עטין
95 אורך פטמות
99 גובה עטין אחורי

104 גיד תומך
 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 77%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
13,032 חלב ק"ג
3.65 % שומן
3.18 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
בטא קזאין:

חלב ומרכיביו הישנות: 96%

843חלב ק"ג
20.2שומן ק"ג

0.08-% שומן
21.7חלבון ק"ג

0.04-% חלבון

תכונות נילוות
-0.18 לרת"ס )לוג(
0.73 פוריות בנות )%(
70 הישרדות )ימים(
4.4 התמדה )%(
0.0 המלטות  תמותה )%(

0.2-פר מעבר המלטה קשה )%(

0.5 תמותה )%( המלטות 
1.0-בנות הפר המלטה קשה )%(
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משפר ברכיבים במיוחד 
באחוז חלבון

מצטיין בסת”ס נמוך
הישרדות בנותיו טובה

אייסמן 9145
ISRM000000009145 : מספר בינלאומי

אב הפר: איסר

אב האם: ג'רמין

תאריך לידה: 16.6.2016

משק אם: יבנה

בעלים: שיאון

בנות: 428

עדרים: 202

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
604

105 גודל גוף
104 אופי חלבני
104 עטין
104 רגליים
105 כללי

106 מבנה גוף
97 עומק גוף

106 זווית אגן
103 רוחב אגן
97 רגליים אחוריות

104 טפרים
98 עטין קדמי

102 מיקום פטמות
103 עומק עטין
96 אורך פטמות

104 גובה עטין אחורי
101 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 78%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
11,925 חלב ק"ג
3.90 % שומן
3.39 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
 A2/A2 :בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 97%

38-חלב ק"ג
11.8שומן ק"ג

%0.11 שומן
16.3חלבון ק"ג

%0.15 חלבון

תכונות נילוות
-0.24 לרת"ס )לוג(
1.15 פוריות בנות )%(
97 הישרדות )ימים(
1.2 התמדה )%(
1.4 המלטות  תמותה )%(

0.6פר מעבר המלטה קשה )%(

1.3 תמותה )%( המלטות 
0.3בנות הפר המלטה קשה )%(
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אילטון 9160
ISRM000000009160 : מספר בינלאומי

אב הפר: איסר

אב האם: ארגמן

תאריך לידה: 07.07.2016

משק אם: שות’ מכבי-חנתון

בעלים: שיאון

בנות: 126

עדרים: 97

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
660

100 גודל גוף
99 אופי חלבני

100 עטין
102 רגליים
100 כללי

101 מבנה גוף
95 עומק גוף

106 זווית אגן
102 רוחב אגן
96 רגליים אחוריות

101 טפרים
98 עטין קדמי

102 מיקום פטמות
102 עומק עטין
98 אורך פטמות

101 גובה עטין אחורי
101 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 70%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,178 חלב ק"ג
3.83 % שומן
3.28 % חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 90%

376חלב ק"ג
21.9שומן ק"ג

%0.07 שומן
17.6חלבון ק"ג

%0.04 חלבון

תכונות נילוות
-0.34 לרת"ס )לוג(
-0.54 פוריות בנות )%(

-8 הישרדות )ימים(
3.0 התמדה )%(
0.5 המלטות  תמותה )%(

2.7פר מעבר המלטה קשה )%(

2.6 תמותה )%( המלטות 
1.7בנות הפר המלטה קשה )%(

משפר בייצור חלב
מצטיין בסת”ס נמוך

התמדה בייצור החלב
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מצטיין ברכיבים במיוחד 
באחוז שומן

בוז'י 9063
ISRM000000009063 : מספר בינלאומי

אב הפר: בופון

אב האם: ג'רמין

תאריך לידה: 12.02.2015

משק אם: ב"ס שפיה

בעלים: שיאון

בנות: 222

עדרים: 142

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
521

101 גודל גוף
101 אופי חלבני
99 עטין

100 רגליים
99 כללי

101 מבנה גוף
95 עומק גוף

103 זווית אגן
101 רוחב אגן
102 רגליים אחוריות
102 טפרים
97 עטין קדמי
97 מיקום פטמות

103 עומק עטין
96 אורך פטמות
99 גובה עטין אחורי
91 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 75%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,181 חלב ק"ג
3.83 % שומן
3.26 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 95%

195חלב ק"ג
27.7שומן ק"ג

%0.17 שומן
13.7חלבון ק"ג

%0.06 חלבון

תכונות נילוות
-0.08 לרת"ס )לוג(
-1.67 פוריות בנות )%(

24 הישרדות )ימים(
-1.7 התמדה )%(
1.3 המלטות  תמותה )%(

2.6פר מעבר המלטה קשה )%(

0.4 תמותה )%( המלטות 
0.9בנות הפר המלטה קשה )%(

'
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בוסלדו 9023
ISRM000000009023 : מספר בינלאומי

אב הפר: בופון

אב האם: סדש

תאריך לידה: 29.11.2014

משק אם: דפנה

בעלים: שיאון

בנות: 585

עדרים: 257

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
528

94 גודל גוף
103 אופי חלבני
104 עטין
98 רגליים

101 כללי

92 מבנה גוף
101 עומק גוף
100 זווית אגן
102 רוחב אגן
106 רגליים אחוריות
98 טפרים

105 עטין קדמי
104 מיקום פטמות
100 עומק עטין
95 אורך פטמות

105 גובה עטין אחורי
93 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 83%

מצטיין ביצרנות החלב
בנותיו שורדות בעדר

גודל גוף קטן

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
13,219 חלב ק"ג
3.52 % שומן
3.11 % חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 98%

947חלב ק"ג
19.8שומן ק"ג

0.11-% שומן
20.1חלבון ק"ג

0.08-% חלבון

תכונות נילוות
0.22 לרת"ס )לוג(
-3.98 פוריות בנות )%(
130 הישרדות )ימים(
1.8 התמדה )%(
-0.6 המלטות  תמותה )%(

0.6-פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.5 תמותה )%( המלטות 
0.3-בנות הפר המלטה קשה )%(
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ברנסלי 9032
ISRM000000009032 : מספר בינלאומי

אב הפר: בורסיה

אב האם: ווינס

תאריך לידה: 21.11.2014

משק אם: מנור מונק לביא

בעלים: שיאון

בנות: 303

עדרים: 170

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
460

95 גודל גוף
98 אופי חלבני

106 עטין
101 רגליים
102 כללי

96 מבנה גוף
94 עומק גוף
96 זווית אגן
98 רוחב אגן

105 רגליים אחוריות
103 טפרים
101 עטין קדמי
107 מיקום פטמות
104 עומק עטין
97 אורך פטמות

103 גובה עטין אחורי
101 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 77%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,423 חלב ק"ג
3.61 % שומן
3.22 % חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 96%

420חלב ק"ג
10.0שומן ק"ג

0.04-% שומן
16.4חלבון ק"ג

%0.02 חלבון

תכונות נילוות
0.34 לרת"ס )לוג(
3.75 פוריות בנות )%(
52 הישרדות )ימים(

-0.6 התמדה )%(
-0.1 המלטות  תמותה )%(

1.9-פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.9 תמותה )%( המלטות 
2.8-בנות הפר המלטה קשה )%(

קוו דם שונה
מצטיין בהמלטת בנות הפר

מצטיין בשיפוט גופני
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גוגל 9037
ISRM000000009037 : מספר בינלאומי

אב הפר: גספר

אב האם: ג'רום

תאריך לידה: 23.07.2014

משק אם: שות' רפת רן 2000

בעלים: שיאון

בנות: 534

עדרים: 238

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
682

103 גודל גוף
105 אופי חלבני
101 עטין
100 רגליים
103 כללי

100 מבנה גוף
103 עומק גוף
102 זווית אגן
103 רוחב אגן
102 רגליים אחוריות
102 טפרים
101 עטין קדמי
107 מיקום פטמות
96 עומק עטין
98 אורך פטמות
94 גובה עטין אחורי

103 גיד תומך
 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 82%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,653 חלב ק"ג
3.80 % שומן
3.22 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 98%

300חלב ק"ג
28.2שומן ק"ג

%0.14 שומן
12.3חלבון ק"ג

%0.02 חלבון

תכונות נילוות
-0.08 לרת"ס )לוג(
0.63 פוריות בנות )%(
152 הישרדות )ימים(
2.2 התמדה )%(
-0.1 המלטות  תמותה )%(

2.2פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.4 תמותה )%( המלטות 
0.1בנות הפר המלטה קשה )%(

משפר ברכיבים במיוחד 
באחוז שומן

מצטיין בהשרדות בנותיו
משפר בהתמדה בייצור 

החלב
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דאדון 9128
ISRM000000009128 : מספר בינלאומי

אב הפר: דוגלי

אב האם: הודל

תאריך לידה: 28.11.2015

משק אם: יזרעאל

בעלים: שיאון

בנות: 217

עדרים: 127

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
413

97 גודל גוף
100 אופי חלבני
102 עטין
101 רגליים
100 כללי

94 מבנה גוף
99 עומק גוף

101 זווית אגן
97 רוחב אגן
95 רגליים אחוריות

100 טפרים
104 עטין קדמי
100 מיקום פטמות
101 עומק עטין
117 > אורך פטמות
101 גובה עטין אחורי
97 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 75%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,352 חלב ק"ג
3.79 % שומן
3.23 % חלבון
חלבונים קזאינים

קאפה קזאין: 
בטא קזאין:

חלב ומרכיביו הישנות: 94%

288חלב ק"ג
16.1שומן ק"ג

%0.05 שומן
9.2חלבון ק"ג

%0.00 חלבון

תכונות נילוות
-0.09 לרת"ס )לוג(
-0.03 פוריות בנות )%(

19 הישרדות )ימים(
3.2 התמדה )%(
-1.3 המלטות  תמותה )%(

3.1-פר מעבר המלטה קשה )%(

-1.0 תמותה )%( המלטות 
2.1בנות הפר המלטה קשה )%(

קוו דם שונה
התמדה בייצור החלב

גודל גוף קטן

10קטלוג פרים אפריל 2021



דאוסן 9127
ISRM000000009127 : מספר בינלאומי

אב הפר: דוגלי

אב האם: אוטו

תאריך לידה: 24.11.2015

משק אם: מעלה גלבוע

בעלים: שיאון

בנות: 256

עדרים: 153

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
393

93 גודל גוף
97 אופי חלבני

104 עטין
100 רגליים
100 כללי

95 מבנה גוף
96 עומק גוף

104 זווית אגן
104 רוחב אגן
99 רגליים אחוריות
97 טפרים

105 עטין קדמי
101 מיקום פטמות
105 עומק עטין
108 אורך פטמות
100 גובה עטין אחורי
101 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 76%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
11,996 חלב ק"ג
3.81 % שומן
3.21 % חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
A1/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 95%

117חלב ק"ג
12.2שומן ק"ג

%0.07 שומן
1.3חלבון ק"ג

0.02-% חלבון

תכונות נילוות
-0.31 לרת"ס )לוג(
4.41 פוריות בנות )%(
-2 הישרדות )ימים(
1.9 התמדה )%(
-0.9 המלטות  תמותה )%(

1.1-פר מעבר המלטה קשה )%(

-2.3 תמותה )%( המלטות 
3.0-בנות הפר המלטה קשה )%(

מצטיין בסת”ס נמוך
מצטיין בהמלטת בנות הפר

גודל גוף קטן
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סוג'י 9157
ISRM000000009157 : מספר בינלאומי

אב הפר: סיטבון

אב האם: ג’רמין

תאריך לידה: 15.09.2016

משק אם: גרופית

בעלים: שיאון

בנות: 50

עדרים: 41

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
796

101 גודל גוף
103 אופי חלבני
101 עטין
97 רגליים

101 כללי

97 מבנה גוף
100 עומק גוף
102 זווית אגן
96 רוחב אגן

107 רגליים אחוריות
100 טפרים
98 עטין קדמי

100 מיקום פטמות
101 עומק עטין
97 אורך פטמות

100 גובה עטין אחורי
101 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 78%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,748 חלב ק"ג
3.96 % שומן
3.24 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
בטא קזאין:

חלב ומרכיביו הישנות: 80%

568חלב ק"ג
37.2שומן ק"ג

%0.13 שומן
18.7חלבון ק"ג

%0.00 חלבון

תכונות נילוות
-0.15 לרת"ס )לוג(
-1.79 פוריות בנות )%(

4 הישרדות )ימים(
0.9 התמדה )%(
0.3 המלטות  תמותה )%(

1.6פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.7 תמותה )%( המלטות 
1.2-בנות הפר המלטה קשה )%(

משפר באחוז שומן
מצטיין בסת”ס נמוך

התמדה בייצור החלב

12קטלוג פרים אפריל 2021



סוטאג' 9153
ISRM000000009153 : מספר בינלאומי

אב הפר: סופרשוט

אב האם: ג’ייג’יי

תאריך לידה: 21.09.2016

משק אם: רפת צפון הגולן

בעלים: שיאון

בנות: 41

עדרים: 38

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
593

112 > גודל גוף
104 אופי חלבני
116 > עטין
103 רגליים
115 > כללי

110 מבנה גוף
107 עומק גוף
105 זווית אגן
109 רוחב אגן
104 רגליים אחוריות
103 טפרים
110 עטין קדמי
116 > מיקום פטמות
108 עומק עטין
107 אורך פטמות
105 גובה עטין אחורי
111 > גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 71%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,607 חלב ק"ג
3.76 % שומן
3.22 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
בטא קזאין:

חלב ומרכיביו הישנות: 77%

300חלב ק"ג
20.1שומן ק"ג

%0.07 שומן
13.5חלבון ק"ג

%0.03 חלבון

תכונות נילוות
-0.23 לרת"ס )לוג(
1.28 פוריות בנות )%(
75 הישרדות )ימים(

-0.4 התמדה )%(
0.8 המלטות  תמותה )%(

1.2-פר מעבר המלטה קשה )%(

-1.0 תמותה )%( המלטות 
2.2-בנות הפר המלטה קשה )%(

מצטיין בסת”ס נמוך
פוריות בנות טובה

מצטיין בשיפוט גופני

קטלוג פרים אפריל 2021 13



סלוקי 9154
ISRM000000009154 : מספר בינלאומי

אב הפר: סטרט

אב האם: מסקול

תאריך לידה: 13.10.2016

משק אם: יד חיל - יד מרדכי

בעלים: שיאון

בנות: 54

עדרים: 46

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
852

106 גודל גוף
107 אופי חלבני
99 עטין

103 רגליים
103 כללי

102 מבנה גוף
107 עומק גוף
102 זווית אגן
104 רוחב אגן
91 רגליים אחוריות

100 טפרים
106 עטין קדמי
94 מיקום פטמות

103 עומק עטין
99 אורך פטמות

102 גובה עטין אחורי
99 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 78%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,898 חלב ק"ג
3.80 % שומן
3.20 % חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
בטא קזאין:

חלב ומרכיביו הישנות: 81%

770חלב ק"ג
38.6שומן ק"ג

%0.08 שומן
22.8חלבון ק"ג

0.02-% חלבון

תכונות נילוות
-0.02 לרת"ס )לוג(
-1.78 פוריות בנות )%(

25 הישרדות )ימים(
0.8 התמדה )%(
0.5 המלטות  תמותה )%(

4.1פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.2 תמותה )%( המלטות 
2.6בנות הפר המלטה קשה )%(

קוו דם שונה
מצטיין ביצרנות החלב

משפר באחוז שומן

14קטלוג פרים אפריל 2021



תמונה לא זמינה

רונלדו 9088
ISRM000000009088 : מספר בינלאומי

אב הפר: ראלב

אב האם: סילבן

תאריך לידה: 22.02.2015

משק אם: סלע יעקב

בעלים: שיאון

בנות: 109

עדרים: 86

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
450

101 גודל גוף
98 אופי חלבני

103 עטין
102 רגליים
103 כללי

102 מבנה גוף
102 עומק גוף
98 זווית אגן

100 רוחב אגן
95 רגליים אחוריות

101 טפרים
103 עטין קדמי
103 מיקום פטמות
104 עומק עטין
99 אורך פטמות
98 גובה עטין אחורי

103 גיד תומך
 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: 62%

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(
12,370 חלב ק"ג
3.64 % שומן
3.20 % חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A1/A1 :בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 89%

391חלב ק"ג
10.1שומן ק"ג

0.03-% שומן
13.9חלבון ק"ג

%0.01 חלבון

תכונות נילוות
-0.38 לרת"ס )לוג(
-2.14 פוריות בנות )%(

37 הישרדות )ימים(
0.3 התמדה )%(
1.3 המלטות  תמותה )%(

2.4פר מעבר המלטה קשה )%(

1.0 תמותה )%( המלטות 
1.3בנות הפר המלטה קשה )%(

קוו דם שונה
מצטיין בסת”ס נמוך

משפר מבנה עטין

קטלוג פרים אפריל 2021 15



אלריק 9355
ISRM000000009355 : מספר בינלאומי

אב הפר: אכילס

אב האם: פטריק

תאריך לידה: 05.11.2019

משק אם: דור דוד

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
755

102 גודל גוף
102 אופי חלבני
101 עטין
101 רגליים
103 כללי

102 מבנה גוף
101 עומק גוף
101 זווית אגן
101 רוחב אגן
101 רגליים אחוריות
102 טפרים
98 עטין קדמי

101 מיקום פטמות
99 עומק עטין

101 אורך פטמות
101 גובה עטין אחורי
99 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 53%

524חלב ק"ג
27.9שומן ק"ג

%0.07 שומן
20.5חלבון ק"ג

%0.03 חלבון

תכונות נילוות
-0.27 לרת"ס )לוג(
-1.08 פוריות בנות )%(

75 הישרדות )ימים(
-0.8 התמדה )%(
1.1 המלטות  תמותה )%(

3.0פר מעבר המלטה קשה )%(

2.1 תמותה )%( המלטות 
1.8בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

קוו דם שונה
משפר ביצרנות החלב

מצטיין בסת”ס נמוך

16קטלוג פרים אפריל 2021



אפצ'י 9358
ISRM000000009358 : מספר בינלאומי

אב הפר: אסמון

אב האם: ג’מצ’י

תאריך לידה: 09.10.2019

משק אם: יהל

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
567

102 גודל גוף
102 אופי חלבני
102 עטין
102 רגליים
103 כללי

102 מבנה גוף
100 עומק גוף
104 זווית אגן
100 רוחב אגן
99 רגליים אחוריות

101 טפרים
100 עטין קדמי
102 מיקום פטמות
102 עומק עטין
97 אורך פטמות

101 גובה עטין אחורי
102 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 53%

399חלב ק"ג
21.0שומן ק"ג

%0.05 שומן
17.4חלבון ק"ג

%0.04 חלבון

תכונות נילוות
0.03 לרת"ס )לוג(
-1.22 פוריות בנות )%(

77 הישרדות )ימים(
0.8 התמדה )%(
0.5 המלטות  תמותה )%(

0.6-פר מעבר המלטה קשה )%(

0.8 תמותה )%( המלטות 
0.1-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

קוו דם שונה
התמדה בייצור החלב
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בוננזה 9380
ISRM000000009380 : מספר בינלאומי

אב הפר: בונזו

אב האם: גוגל

תאריך לידה: 27.12.2019

משק אם: רפת רומח

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
699

101 גודל גוף
101 אופי חלבני
101 עטין
100 רגליים
101 כללי

100 מבנה גוף
99 עומק גוף

101 זווית אגן
102 רוחב אגן
102 רגליים אחוריות
101 טפרים
100 עטין קדמי
102 מיקום פטמות
100 עומק עטין
98 אורך פטמות
99 גובה עטין אחורי
99 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

BE :קאפה קזאין
A1/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 53%

391חלב ק"ג
25.7שומן ק"ג

%0.09 שומן
16.5חלבון ק"ג

%0.03 חלבון

תכונות נילוות
-0.14 לרת"ס )לוג(
0.18 פוריות בנות )%(
108 הישרדות )ימים(
1.1 התמדה )%(
0.5 המלטות  תמותה )%(

0.4פר מעבר המלטה קשה )%(

0.7 תמותה )%( המלטות 
1.1בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

משפר רכיבים בחלב
הישרדות בנותיו טובה
התמדה בייצור החלב

18קטלוג פרים אפריל 2021



ג’ואי 9363
ISRM000000009363 : מספר בינלאומי

אב הפר: ג’ורג’

אב האם: איסר

תאריך לידה: 31.10.2019

משק אם: סעד

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
721

100 גודל גוף
101 אופי חלבני
102 עטין
102 רגליים
102 כללי

101 מבנה גוף
98 עומק גוף

103 זווית אגן
100 רוחב אגן
99 רגליים אחוריות

101 טפרים
100 עטין קדמי
100 מיקום פטמות
102 עומק עטין
100 אורך פטמות
101 גובה עטין אחורי
102 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
A1/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 54%

185חלב ק"ג
42.9שומן ק"ג

%0.30 שומן
13.2חלבון ק"ג

%0.06 חלבון

תכונות נילוות
0.05 לרת"ס )לוג(
-0.07 פוריות בנות )%(

66 הישרדות )ימים(
1.3 התמדה )%(
0.7 המלטות  תמותה )%(

1.0פר מעבר המלטה קשה )%(

0.6 תמותה )%( המלטות 
0.2-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

קוו דם שונה
משפר ברכיבים במיוחד 

באחוז שומן
הישרדות בנותיו טובה
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ג’מבפה 9383
ISRM000000009383 : מספר בינלאומי

אב הפר: ג’סיקה

אב האם: מקרו

תאריך לידה: 23.11.2019

משק אם: שות' רפת רן 2000

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
556

102 גודל גוף
101 אופי חלבני
102 עטין
101 רגליים
102 כללי

102 מבנה גוף
100 עומק גוף
101 זווית אגן
101 רוחב אגן
99 רגליים אחוריות
99 טפרים

101 עטין קדמי
100 מיקום פטמות
102 עומק עטין
102 אורך פטמות
103 גובה עטין אחורי
104 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 60%

305חלב ק"ג
26.0שומן ק"ג

%0.12 שומן
8.7חלבון ק"ג

0.01-% חלבון

תכונות נילוות
-0.19 לרת"ס )לוג(
1.22 פוריות בנות )%(
54 הישרדות )ימים(
1.0 התמדה )%(
0.0 המלטות  תמותה )%(

0.6פר מעבר המלטה קשה )%(

0.9 תמותה )%( המלטות 
0.6בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

מצטיין בסת”ס נמוך
פוריות בנות טובה

התמדה בייצור החלב

20קטלוג פרים אפריל 2021



גרטל 9384
ISRM000000009384 : מספר בינלאומי

אב הפר: גריטה

אב האם: גוליבר

תאריך לידה: 06.12.2019

משק אם: רפת יהודה

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
826

103 גודל גוף
101 אופי חלבני
101 עטין
101 רגליים
101 כללי

102 מבנה גוף
101 עומק גוף
99 זווית אגן

100 רוחב אגן
96 רגליים אחוריות

102 טפרים
102 עטין קדמי
102 מיקום פטמות
101 עומק עטין
95 אורך פטמות
96 גובה עטין אחורי

100 גיד תומך
 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A1/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 59%

311חלב ק"ג
31.5שומן ק"ג

%0.16 שומן
14.2חלבון ק"ג

%0.03 חלבון

תכונות נילוות
-0.10 לרת"ס )לוג(
4.74 פוריות בנות )%(
94 הישרדות )ימים(
2.1 התמדה )%(
0.1 המלטות  תמותה )%(

0.3פר מעבר המלטה קשה )%(

0.7 תמותה )%( המלטות 
1.2-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

משפר ברכיבים במיוחד 
באחוז שומן

פוריות בנות טובה
הישרדות בנותיו טובה
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סטורי 9386
ISRM000000009386 : מספר בינלאומי

אב הפר: ספקטור

אב האם: ארגמן

תאריך לידה: 27.12.2019

משק אם: עלומים

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
737

104 גודל גוף
101 אופי חלבני
107 עטין
102 רגליים
106 כללי

106 מבנה גוף
100 עומק גוף
101 זווית אגן
100 רוחב אגן
95 רגליים אחוריות

100 טפרים
103 עטין קדמי
106 מיקום פטמות
103 עומק עטין
98 אורך פטמות

104 גובה עטין אחורי
106 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 53%

555חלב ק"ג
30.7שומן ק"ג

%0.08 שומן
17.0חלבון ק"ג

0.01-% חלבון

תכונות נילוות
0.12 לרת"ס )לוג(
-1.15 פוריות בנות )%(

69 הישרדות )ימים(
1.3 התמדה )%(
0.8 המלטות  תמותה )%(

1.4פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.3 תמותה )%( המלטות 
0.2-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

משפר ביצרנות החלב
התמדה בייצור החלב

משפר מבנה עטין
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פיבי 9373
ISRM000000009373 : מספר בינלאומי

אב הפר: פג’ויה

אב האם: בופון

תאריך לידה: 05.11.2019

משק אם: לנדאו שמואל

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
500

98 גודל גוף
100 אופי חלבני
100 עטין
100 רגליים
99 כללי

97 מבנה גוף
99 עומק גוף
99 זווית אגן

103 רוחב אגן
102 רגליים אחוריות
101 טפרים
98 עטין קדמי

100 מיקום פטמות
100 עומק עטין
94 אורך פטמות

102 גובה עטין אחורי
100 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 57%

292חלב ק"ג
24.8שומן ק"ג

%0.12 שומן
11.5חלבון ק"ג

%0.02 חלבון

תכונות נילוות
-0.30 לרת"ס )לוג(
-2.26 פוריות בנות )%(

10 הישרדות )ימים(
-1.2 התמדה )%(
0.4 המלטות  תמותה )%(

0.9פר מעבר המלטה קשה )%(

0.3 תמותה )%( המלטות 
0.7-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

משפר ברכיבים במיוחד 
באחוז שומן

מצטיין בסת”ס נמוך
גודל גוף קטן 
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קבב 9389
ISRM000000009389 : מספר בינלאומי

אב הפר: קבריולט

אב האם: בופון

תאריך לידה: 22.12.2019

משק אם: סעד

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
535

102 גודל גוף
100 אופי חלבני
105 עטין
101 רגליים
104 כללי

102 מבנה גוף
100 עומק גוף
99 זווית אגן

103 רוחב אגן
101 רגליים אחוריות
101 טפרים
103 עטין קדמי
105 מיקום פטמות
104 עומק עטין
100 אורך פטמות
105 גובה עטין אחורי
102 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 59%

116-חלב ק"ג
33.3שומן ק"ג

%0.31 שומן
10.3חלבון ק"ג

%0.12 חלבון

תכונות נילוות
0.01 לרת"ס )לוג(
-1.26 פוריות בנות )%(

24 הישרדות )ימים(
0.4 התמדה )%(
-0.4 המלטות  תמותה )%(

1.8-פר מעבר המלטה קשה )%(

-1.4 תמותה )%( המלטות 
2.9-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

משפר ברכיבים במיוחד 
באחוז שומן

מצטיין בהמלטת בנות הפר
משפר מבנה עטין
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רונה 9396
ISRM000000009396 : מספר בינלאומי

אב הפר: רובסון

אב האם: ראלב

תאריך לידה: 15.12.2019

משק אם: גלגל

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
456

105 גודל גוף
100 אופי חלבני
107 עטין
102 רגליים
106 כללי

105 מבנה גוף
101 עומק גוף
98 זווית אגן

101 רוחב אגן
102 רגליים אחוריות
100 טפרים
103 עטין קדמי
106 מיקום פטמות
105 עומק עטין
95 אורך פטמות

105 גובה עטין אחורי
102 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AB :קאפה קזאין
A1/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 57%

263חלב ק"ג
10.0שומן ק"ג

%0.00 שומן
12.2חלבון ק"ג

%0.03 חלבון

תכונות נילוות
-0.23 לרת"ס )לוג(
1.17 פוריות בנות )%(

4 הישרדות )ימים(
0.4 התמדה )%(
0.9 המלטות  תמותה )%(

1.5פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.6 תמותה )%( המלטות 
1.9-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

מצטיין בסת”ס נמוך
פוריות בנות טובה
משפר מבנה עטין
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רעות 9391
ISRM000000009391 : מספר בינלאומי

אב הפר: רובסון

אב האם: דנקול

תאריך לידה: 16.11.2019

משק אם: שלוחות

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
525

108 גודל גוף
102 אופי חלבני
105 עטין
101 רגליים
106 כללי

107 מבנה גוף
104 עומק גוף
102 זווית אגן
102 רוחב אגן
104 רגליים אחוריות
100 טפרים
103 עטין קדמי
105 מיקום פטמות
103 עומק עטין
97 אורך פטמות

106 גובה עטין אחורי
103 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

BB :קאפה קזאין
A2/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 57%

163חלב ק"ג
17.6שומן ק"ג

%0.10 שומן
14.9חלבון ק"ג

%0.08 חלבון

תכונות נילוות
-0.07 לרת"ס )לוג(
0.34 פוריות בנות )%(
33 הישרדות )ימים(

-1.5 התמדה )%(
-0.4 המלטות  תמותה )%(

0.7-פר מעבר המלטה קשה )%(

-1.7 תמותה )%( המלטות 
2.8-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

משפר רכיבים בחלב
מצטיין בהמלטת בנות הפר

משפר מבנה עטין
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שבב 9393
ISRM000000009393 : מספר בינלאומי

אב הפר: שושן

אב האם: בליסטו

תאריך לידה: 15.12.2019

משק אם: אפיקים

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
633

107 גודל גוף
102 אופי חלבני
105 עטין
101 רגליים
106 כללי

106 מבנה גוף
102 עומק גוף
102 זווית אגן
102 רוחב אגן
100 רגליים אחוריות
101 טפרים
105 עטין קדמי
102 מיקום פטמות
106 עומק עטין
106 אורך פטמות
102 גובה עטין אחורי
105 גיד תומך

 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

BB :קאפה קזאין
A1/A2:בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 57%

461חלב ק"ג
15.1שומן ק"ג

0.01-% שומן
17.9חלבון ק"ג

%0.03 חלבון

תכונות נילוות
-0.30 לרת"ס )לוג(
-1.27 פוריות בנות )%(

94 הישרדות )ימים(
0.7 התמדה )%(
-0.2 המלטות  תמותה )%(

1.3פר מעבר המלטה קשה )%(

-0.7 תמותה )%( המלטות 
0.3-בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

קוו דם שונה
מצטיין בסת”ס נמוך

משפר מבנה עטין
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שבוז 9392
ISRM000000009392 : מספר בינלאומי

אב הפר: שושן

אב האם: גוליבר

תאריך לידה: 29.12.2019

משק אם: רפת זבולון

בעלים: שיאון

בנות: 0

עדרים: 0

תאריך מבחן: פברואר 2021

PD 20
693

105 גודל גוף
102 אופי חלבני
102 עטין
101 רגליים
103 כללי

104 מבנה גוף
101 עומק גוף
104 זווית אגן
101 רוחב אגן
98 רגליים אחוריות

101 טפרים
104 עטין קדמי
100 מיקום פטמות
103 עומק עטין
101 אורך פטמות
98 גובה עטין אחורי

103 גיד תומך
 

92                 96                100                104               108    110

92                 96                100                104               108    110

שיפוט גופני איכותי       הישנות: חזוי

נתוני תחלובה ראשונה 
מתוקנת )305 יום(

חלב ק"ג
% שומן

% חלבון
חלבונים קזאינים

AA :קאפה קזאין
A2/A2 :בטא קזאין

חלב ומרכיביו הישנות: 59%

462חלב ק"ג
24.6שומן ק"ג

%0.06 שומן
19.3חלבון ק"ג

%0.04 חלבון

תכונות נילוות
-0.05 לרת"ס )לוג(
-0.17 פוריות בנות )%(

84 הישרדות )ימים(
0.6 התמדה )%(
-0.6 המלטות  תמותה )%(

0.2-פר מעבר המלטה קשה )%(

0.2 תמותה )%( המלטות 
0.6בנות הפר המלטה קשה )%(

ג'נומיק

קוו דם שונה
משפר ביצרנות החלב
הישרדות בנותיו טובה
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תכונות ומונחים בלוח הפרים
נתונים                  מחושבים ממבחן נובמבר 2020, המ”ב. 

שנת בסיס           ביצועי פרה ממוצעת ילידת 2015.
חמ”מ PD20       אינדקס הטיפוח הישראלי. 

מורכב מ-7 תכונות:ק”ג חלבון, ק”ג שומן, 
סת”ס, פוריות בנות, הישרדות, התמדה, 

אינדקס המלטת בנות הפר.
% הישנות            המתאם בין האומדן הגנטי המחושב 

והערך הגנטי האמיתי, במבחן פרים נקבע
על פי מספר התחלובות של בנות הפר 

ומספר המשקים בהם הן מפוזרות.
ק”ג חלבון            אומדני הורשה לחלבון. מוצגים בק”ג 

ובאחוזים. ערכים חיוביים-מועדפים.
ק”ג שומן             אומדני הורשה לשומן. מוצגים בק”ג 
ובאחוזים. ערכים חיוביים-מועדפים.

תאים סומטיים     תאי גוף- תאי דם לבנים ותאי בלוטות 
העטין המופרשים לחלב, ריכוז גבוה מעיד 

על דלקת עטין.
לרת”ס                 אומדני הורשה ללוג ריכוז תאים סומטיים 
במיליליטר )מ”ל( חלב. מדדים שליליים-עדיפים.
פוריות בנות         אומדני הורשה לפוריות בנות הפר. נמדדת 
באחוזי התעברות. כל עלייה של 1% בפוריות 

הבנות נמדדת בירידה של 4 ימיי ריק. 
מדדים חיוביים-מועדפים.

הישרדות             אומדני הורשה למספר הימים של הפרה 
מהמלטה ראשונה ועד צאתה מהעדר. 

עדיפות למספר ימים רב יותר.
% התמדה           אומדני הורשה לכמות החלב הנמדדת 

180 ימים לאחר שיא החלב, מחולק בכמות 
 .100 X החלב בשיא החלב
אחוזים חיוביים-מועדפים.

אינדקס המלטה  שילוב של מדדי תמותת וולדות והמלטה 
בנות הפר             קשה של בנות הפר. מבוטא באומדני הורשה. 

היחס באינדקס בין התכונות הוא 2:1, 
המלטה קשה:תמותת וולדות, בהתאמה. 

ערכים שליליים-מועדפים.

% תמותת וולדות אומדני הורשה לאחוז תמותת הוולדות 
בהמלטה הראשונה, במשך 24 השעות 

לאחר ההמלטה. 
% המלטה קשה  אומדני הורשה לאחוז ההמלטות הנרשמות

כהמלטה קשה בהמלטה ראשונה. 
תכונות שיפוט     אומדני הורשה לחמש תכונות שיפוט: 

עטין כללי, מיקום פטמות(, עומק עטין, 
רגליים וגודל. ציון 100 שווה לממוצע. 

ציונים מעל 100 עדיפים, למעט גודל שבו 
העדיפות היא לגודל קטן )מתחת 100(. 

סטיית התקן לערכי השיפוט היא 6 נקודות.  
תכונות השיפוט, אינן נכללות באינדקס 
הטיפוח אבל, מתחשבים בהן בבחירת 

הפרים להזרעה והעתודות. 
)Breeding Value( תורשה                 הערך הגנטי של הפרט

הורשה                 מחצית הערך הגנטי של הפרט אשר יועבר 
לצאצאיו

אומדן הורשה      מחצית הערך הגנטי של הפרט 
)Predicted Transmitting Ability -PTA(                  )א”ה(

הפרש  חזוי           הפרש נתוני הפרט בהשוואה לממוצע 
האוכלוסייה בשנת הייחוס - שנת בסיס 

)Predicted Difference - PD(
פוטנציאל  ייצור   ממוצע אומדן הורשה הורים + אפקט פרתי 

)שאינו עובר לצאצאים -פנוטיפי(. 
יכולת ייצור פוטנציאלית 

 )Potential Production Ability-PPA(
זהו אומדן ליכולת יצור הפרה בימי חייה 

וניתן רק לפרות חולבות.
תנובה שנתית      תנובת הפרה עד 305 יום, מתוקנת לחודשי 
מתוקנת 305 יום  השנה ולתאריך ההתעברות. התנובה נמדדת 
בחלב, % שומן, %חלבון, ק”ג שומן, ק”ג חלבון, 

וכן ממוצע גרם שומן וחלבון ליום חליבה. 
פרות שנחלבו פחות מ- או יותר מ- 305 יום, 
תנובתן מתוקנת באופן סטטיסטי עד 305 יום. 

Complex Vertebral Malformation – CVM  תופעה תורשתית נשלטת )רצסיבית( הגורמת לעוות בחוליות הצוואר ובגפיים 
של עוברים ולמות העובר לפני או מייד אחרי ההמלטה. כיום, נבדקים כל הפרים שבשושלת המשפחתית 

שלהם מופיעה נשאות לגן זה ובכך, נמנעים שידוכים שעלולים לגרום להופעת התסמונת. 
כמוכן, לא נלקחים יותר עגלים לפרייה המאובחנים כנשאים.

Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency - BLAD  גנים הפוגעים במערכת החיסון של הפרה, תופעה זו מועברת באופן דומה 
לזו של ה- CVM. לאחר שטופלה ונבערה מהעדר, אינה מהווה עוד גורם סיכון.

Brachyspina     גנים הפוגעים בעמוד השדרה, גפיים. הסיכוי להופעת הפגם קיים רק באחוזים בודדים של ההריונות.  

פר שלשמו לא צמודים ראשי תיבות, אין חשד להופעת גן פגום בשושלת המשפחתית.

שם המחלה בקיצורשם המחלה
נבדק ונמצא

שלילי לנשאות הגןחיובי לנשאות הגן

Complex Vertebral MalformationCVMCVTV
Bovine Leukocyte Adhesion DeficiencyBLADBLTL

BrachyspinaBrachyspinaBYTY
Mule-FootMule-FootMFTM

Carrier of Recessive Red Hair ColorRed Hair ColorRCTR
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גיורא פוין - מנכ"ל שיאון
Guiyora@sion-israel.com

נייד:  052-3124885

 

ד"ר יואל זרון - מנהל מקצועי ומנהל 
יצוא/יבוא

Yoel@Sion-Israel.com
נייד:   054-6704490

 

גלית דותן - הדרכה דרום
Galit@sion-israel.com

נייד:   054-2422209

 

ינון דותן – הדרכה צפון
Ynon@sion-israel.com

נייד:   052-2031257

תכונות ומונחים בלוח הפרים

מפיקה: רחלי ויטרט-אשור
מעצבת: אדוה הוכמן בוקובזה

נתונים: התאחדות מגדלי הבקר
צילום: גלי שורר 

עוזרי הפקה: אלי אבוטבול, יעקב סלח, אמנון רוזנברג, אבי חסון, ירין דוד

קזאין )Kappa-Casein,K-Casein(   יעילות ייצור הגבינות מכל ק”ג חלב. 
הקזאינים מחולקים לארבעה תתי קבוצות: אלפא, בטא, גמא וקפא-קזאינים. הקפא  קזאין–מהווה 11% 

מכלל הקזאינים. הם מופיעים בשלושה אללים: B ,A ו-E. יתרון לאלל B לתכולת חלבון והגבנון. 
נמצא שפרות שהאלל B מופיע אצלם כהומוזיגוט, תרמו לעלייה של 10% ביצור הגבינה לעומת פרות 

.A-הומוזיגוטיות ל
אלל E קשור עם התגבנות הגרועה ביותר מבין האללים האחרים ובמקרים מסוימים החלב אינו מתגבן.

בטא-קזאין )Beta-Casein,ß-Casein(   בריאות החלב.
מופיע בשני אללים, השונים בניהם בחומצת אמינו אחת: A1 ו-A2. משפיעים בצורה שונה על עיכול החלב, 

במערכת העיכול של האדם
A1   יכול לגרום, באוכלוסייה מסוימת, להתנפחויות וגזים לאחר שתיית החלב.

A2   ירידה ברגישות לגזים ורמת ההתנפחויות יורדת עד נעלמת.
נמצא שפרות שהאלל A2 מופיע אצלם כהומוזיגוט, משפרים את ההרגשה לאחר אכילה/שתייה מוצרי חלב.  ומכאן, דרישה 

.A2  הולכת וגוברת למוצרי חלב



חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח בע"מ

שיאון משרדי ההנהלה

אתר דרום: בית הדואר גדרה, ת.ד. 98373, 
גדרה 7057102

טלפון: 08-8592812/3
פקס: 08-8593381

 Email: keren@sion-israel.com

אתר צפון: ת.ד. 73 מגדל העמק 23100
טלפון: 04-6540142
פקס: 04-6545486

Email: inbar@sion-israel.com

www.sion-israel.com




