8.12.2021
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כללי

בלוח הפרים ,נמצאים  25פרים 12 :נבחנים ,ו 13 -פרי ג'נומיק .בנוסף ,בתחתית הלוח  4פרים
נוספים 3 :מהם ,פרים נבחנים מחו"ל  ,ו 1-פר חו"ל ,ספקטור ,עם מבחן בישראל.
בשנה האחרונה נכנסו שישה פרים חדשים .כולם נשארו בשלושת הלוחות האחרונים ורובם אף
השתפרו בתכונותיהם .מאז שעברנו ל 3-לוחות פרים בשנה ,נראה שהפרים הנבחנים חוזרים על
עצמם ,במשך שנה קלנדרית ,ואין פרים נבחנים חדשים .החזרה על אותם פרים נבחנים ,במשך
שנה אחת ,היא חוזקה ולא חולשה .הפרים הנבחנים בלוח דצמבר  ,2021שרובם משנתונים 2016
ו ,2015-מעצימים את תכונותיהם ,עולים בהישנותם ,ומשפיעים גנטית על עדר הבקר הישראלי
בפיזור נרחב של הזרעות .ה"וותיקים" מהם מגיעים עד כדי  50,000הזרעות .בעבר ,הפרים
הנבחנים ,היו עוברים את רף ה 100,000-הזרעות.
בנבחרת זו יש מגמות חיוביות של:
 תכונות יצרניות
 רכיבים חיוביים
 תכונות משנה טובות ,במיוחד
התמדה והישרדות
 תכונות שיפוט גופני ,גבוהים
מהממוצע

להזרעת עגלות ,מתפרסמת קבוצה של  10פרים 4 :עם מבחן המלטות ו 6-לפי נתוני ג'נומיק.
בקבוצת ה"-פרים נוספים" ,נמצאים מתאימים לעגלות 4 ,פרים כשל 2-מהם יש מבחן המלטות
בישראל.
שנתונים  2015ו 2016-סיימו "לספק" את הנבחנים ללוח הפרים .הפרים הראשונים משנתון 2017
החלו להופיע עם מבחנים 9 ,מ 41-פרים .עלינו להמתין לכלל הפרים של השנתון ,ובשנת 2022
נציג את הנבחנים המתאימים ללוח הפרים משנתון זה.
טבלה  :1דצמבר  - 21שנתוני לידה ,נתונים כמותיים של מבחנים ,לוחות והזרעות לפרים הנבחנים



ממוצע משוקלל של תכונות האינדקס – המלצת שיאון

לוח דצמבר  2021מציג התקדמות בשתי השלוחות ,בתכונות היצרנות ,בעיקר ברכיב השומן.
בתכונות המשנה ,התקדמות יפה בפוריות בנות והישרדות .תכונות ההמלטה הן בכיוון הנכון ובשיפוט
הגופני ,אין הבדלים מהותיים (כולן מעל הממוצע = .)100
טבלה  :2ממוצעים משוקללים לפי המלצת שיאון ללוח אוגוסט 2021



שינויים בין הלוחות )10( :נשארו )2( ,חדשים )3( ,יצאו )4( ,נוספים

נשארו  10 -פרים מ 12-הנבחנים בלוח .הלוח הינו "לוח חורף" ,ומכאן ששיעורי ההתעברות עולים.
אי לכך ,החזרנו את סלוקי וגוגל לטבלת הפרים המקבלים שידוך והמלצה .יתרונם הגנטי ותרומתם
לרפת ,גבוהה .כיוון שפוריות זרמתם נמוכה ,אנו ממליצים להזריע בהם רק הזרעות  .1-2בתכנת
"נטע" ,פרים אלו הוגבלו עד הזרעה .2
השינויים בחמ"מ של הפרים הנשארים ,מתוארים באיור  .2כל הפרים שנשארו שיפרו את נקודות
החמ"מ שלהם ,שהבולטים בקבוצה הם סוג'י ,אייסמן ,ודאדון  -מבחניהם לאורך ציר הזמן ,באיור
 .3לשאר הפרים ,אין שינויים מהותיים ,והם שמרו על ערכי החמ"מ שלהם .מהפרים הנוספים ,בולט
בעלייתו ספקטור ,ב 140-נקודות החמ"מ .הוא הכפיל את מספר בנותיו בישראל ,והגיע כבר ל.110-
איור  :2פרים שנשארו  -ערכי החמ"מ ,ההפרשים בין דצמבר לאוגוסט  ,2021ומס' הזרעות

איור  :3פרים נשארים – שלושה פרים שעלייתם בולטת מהשאר

דאדון ודאוסן הזריעו בשנת  .2021עלייתם בשלושת המבחנים האחרונים נזקפת לביטוי איטי
יותר של תכונות המשנה .תכונות הייצור מתבטאות היטב ,כבר במבחן הראשון ,ומייצבות את הפר
בדרוג הכללי של הפרים .לתכונות המשנה ,המהוות כ 30%-מכלל האינדקס הישראלי ,לוקח זמן
רב יותר עד אשר הן מתבטאות ומשפיעות .כך היה לדוגלי – אביהם של דאדון ודאוסן ,וכך גם
קורה להם – "התפוחים לא נופלים רחוק מהעץ".
חדשים
 2פרים נכנסים בחזרה ללוח :גוגל ודאוסן .הראשון ,פר ותיק שמלווה אותנו כבר  8לוחות פרים,
מיולי  .2019לגוגל מבחן מוצק ובנותיו נמצאות בסיום התחלובה ה .3 -איכותו הגנטית גבוהה
מאוד –רכיבים ,פוריות בנותיו ,ההתמדה וההישרדות גבוהים ,בנוסף ,שיפוט גופני גבוה מהממוצע.
מכאן ,שרפתות שלהן עגלות ממנו ,תרומתן הכספית לרפת גבוהה .בנות אלו ,ייצבו את גוגל,
לאורך שנים ,במרכז הלוח ומעלה .המגרעת שלו – פוריות זרמתו (תכונה נפרדת לחלוטין מפוריות
בנות הפר) .כיוון שכך ,הוא הוצא מהמלצות שיאון בלוח שעבר ,וחוזר להמלצות בלוח הנוכחי,
המגיע לעונה ששיעורי ההתעברות גבוהים יותר .גם הוא ,מוגבל להזרעה עד הזרעה  2בלבד.
דאוסן ,חזר ללוח הפרים לאחר "היעדרות" בלוח הקודם ,וזאת בשל רמת חמ"מ נמוכה .בנותיו
בתחלובה  2ומעלות אותו לרמות החמ"מ של  622נקודות .הוא ניחן בתכונות משנה הגבוהות
ביותר בלוח –  294נקודות .הן מהוות כמחצית מסך החמ"מ הכולל שלו.
איור  :4פרים
חדשים בלוח

יצאו
שלושה פרים ,בוסלדו ,פגרנס ורונלדו .סיבות יציאתם מוסברות באיור  .5רונלדו ממשיך להופיע
בלוח ה נוכחי ,רק ששינה את מקומו ,לטבלת הפרים הפוריים .זרמתו פורייה מאוד ומכאן שמומלץ
להשתמש בו רק לפרות קשות התעברות ,ולא בהזרעות  ,1-3ששם חשובה יותר הגנטיקה
המתוכננת לפרה .על כך ,בהרחבה ,בפרק "פוריות הזרמה".
איור  :5פרים שיצאו מהלוח

פרים נוספים
 4פרים אשר אינם נמצאים בתכנית השידוכים של המלצת שיאון ,אולם נמצאים במיכלי המזריעים.
מקורם בארה"ב ,כאשר לספקטור יש כבר מבחן בישראל ,ל 110-בנות בתחלובה  .1שאר הפרים,
נבחנים בארה"ב ,ועדיין מתפרסמים בלוח רק עם נתוני המרה שלהם לתנאי ישראל (טבלה .)3
שיאון נמצאת בקשר הדוק עם  3חברות אמריקאיות גדולותABS, URUS, Sex-Technology :
ובוחרת לייבא זרמה של פרים מצטיינים המותאמים לתנאי ישראל ושלרובם ,מבחן בארה"ב,
מחברות אלו.
אנו בוחרים את הפרים בשל התכונות הגנטיות שלהם היכולות לתרום לרפת הישראלית ולא לפי
פוריות זרמתם .בדיעבד ,בתנאי הממשק של ישראל ,חלקם יוצא פורה וחלקם לא – כפי שקורה בכל
חברות ההזרעה בעולם.
זרמת הפרים הללו מתוכננת להספיק לארבעת החודשים הקרובים .לחלקם הוזמנו מנות זרע
נוספות ,לפי דיווחי השימוש בשטח .בשל מגבלת היבוא והתשלום הנוסף ( ₪ 25מעבר לתשלום
ההזרעה הרגיל) ,אנו מבקשים לא להשתמש בהם כפתרון לפרות קשות התעברות .לפרות אלו ,רצוי
להשתמש בזרמה ישראלית.
בנוסף ,זרמה ממוינת
בתקופת לוח הפרים של דצמבר  ,2021ישתמשו בזרמה ממוינת לנקבות ,בעיקר בשלוחת העגלות.
עיקר הזרמה כבר הוזמנה על ידיי המגדלים ,אולם שיאון פתוחה להזמנות נוספות ונערכת עם
החברות האמריקאיות לכל כמות שתידרש .נתוני הפרים לזרמה ממוינת בטבלה  ,4וכן באתר שיאון

טבלה  :3פרים נוספים

טבלה  :4פרים שזרמתם ממוינת

מחיר הזרמה הממוינת היא קבועה לכל הפרים ועומדת כיום על ( ₪ 150תוספת למחיר
ההזרעה הרגילה) .תנאי התשלום מתחלקים לשניים ומפורסמים במחירון שיאון הנמצא באתר
שיאון.



פרי הג'נומיק

קבוצה חדשה של  13פרים צעירים ג'נומים מתפרסמת בלוח (טבלה  .)5השימוש בהם ,מתוכנן
להיות דומה .ההטיה הכללית בין נתוני הג'נומיק ומבחן הפרים היא לא גבוהה בממוצע ,אולם
בהפעלת פר פרטני ,יכולה להיווצר הטיה גדולה עד למספר מאות של נקודות החמ"מ 6 .פרים
מקבוצה זו ,מומלצים לשימוש בעגלות .כאן ההמלצה לפיזור שווה בין הפרים מתחזקת ,וזאת בשל
ההישנות הנמוכה.
 מרביתם ,קלים לשידוך – קווי דם לא נפוצים
 רכיבים חיוביים ,בדגש על השומן
 תכונות המשנה – בכיוון הנכון.
 מרביתם ,בשיפוט גופני טוב
טבלה  :5פרי הג'נומיק



פרים לעגלות

בלוח הנוכחי ,רשומים  10פרים המוצעים להזרעת עגלות (טבלה  4 :)6בעלי מבחן ,ו 6 -לפי נתוני
הג'נומיק .בנוסף ,עוד  4פרים בעלי מבחן לעגלות ,ספקטור,טופשוט ,רורי ,וסוואג ,בטבלת "פרים
נוספים" .עיתוי הזרעות לוח דצמבר  2021הוא תחילת "עונת הזרעת העגלות" ולכן נוספו פרים
המתאימים לעגלות ממקור חיצוני – זרמת יבוא ,וכן זרמות ממוינות לנקבות המיועדות לעגלות.
אחוז ההמלצה לשימוש בפרי הג'נומיק לעגלות שווה לכולם ועומד על .7%

טבלה  :6פרים המומלצים לעגלות



פוריות זרמה

פוריות הפרים הנבחנים של לוח דצמבר  2021מוצגת בטבלה  ,8הפוריות מוצגת כסטיות מממוצע
אחוז ההתעברות של כלל הפרים המזריעים בישראל (מהארץ ומחו"ל).
בטבלה נפרדת ,הנמצאת בלוח הפרים ,מתפרסמים פרים שזרמתם פורייה ומותאמת לפי
השלוחות .זרמה זו מומלצת לשימוש ,בעגלות/פרות קשות התעברות בלבד.
אנו מודעים לירידה במדדי הפוריות ,אולם מומלץ מאוד ,בהזרעות  ,1-3להמשיך בשידוך
עגלות/פרות ,לפי הנתונים הגנטים ,ובכך לתרום להתקדמות הגנטית של העדר .התקדמות זו
והעגלות הנולדות משידוך נכון ,תורמות לשיפור המדדים הכלכליים של העדר ,לעילא ולעילא יותר
בהשוואה להוצאה נוספת של עוד הזרעה אחת או שניים .הירידה במדדי הפוריות פוגעת בעיקר
בתכנון ההמלטות ,ורצוי למצוא את הגורמים העיקריים המשפיעים על כך ולא להיצמד לגורם אחד
בלבד .אנו חוזרים ומדגישים ש :פוריות הזרמה אינה הגורם העיקרי לפוריות העולה או יורדת
ברפת ,היא רק "עוד גורם"..

באיור  6מוצגים ההפרשים בין סטייה מממוצע שיעור ההתעברות של כלל הפרים (זרמה מקומית
ויבוא) בלוח דצמבר  2021לעומת לוח אוגוסט  .21נראה ,שבשתי השלוחות ,ישנה מגמת שיפור
לחיוב במדדי שיעורי ההתעברות של פרי הלוח לעומת כלל הפרים בישראל .כלומר ,הסטייה
מממוצע שיעור ההתעברות בדצמבר הייתה במגמה חיובית לעומת הסטיות של אותם פרים
באוגוסט .יוצאים מהכלל הם שניים :סלוקי ואיזג .איזג "נסוג" ב –  1.8נקודות בעגלות .היה 1.1
באוגוסט וכעת הוא ( -0.7עדיין קרוב לממוצע).

טבלה  :8פוריות פרי הלוח וטבלת פרים פוריים לפי השלוחות

איור  :6ההפרש בסטייה מהממוצע בין נתוני לוח דצמבר  21לאוגוסט 21



קווי דם ,הצעות לשידוכים

טבלה  ,9מייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים עם הצעות לשידוך ,לרפתות ללא תכנת שידוך .זו גם
טבלת עזר לרפתנים המחליטים לבצע שידוכים עצמאים .לכל פר ,יש את פירוט החוזקות שלו וקווי
הדם האפשריים לשידוך.
טבלה  : 9המלצות לשידוך לפי קווי דם



דרוג הפרים לתכונה

דירוגם של  5הפרים הראשונים לכל תכונה ותכונה נמצאים באיור  .7איור זה נמצא גם בידיי המזריעים.
מידה ורפתן/ית רוצים איור זה ,אפשר להורידו מהסקירה או מאתר שיאון
איור  :7דרוג חמשת הפרים הראשונים לכל תכונה



סיכום
נבחנים בלוח  -בלוח הפרים דצמבר  ,2021לא התחלפו הרבה פרים וגם לא נוספו פרים נבחנים
חדשים .פרים המחזיקים ברמות לוח הפרים במשך שנה היא חוזקה של המערכת ,ולא חולשה.
סך הזרעותיהם עדיין קטן ,ואין הם "וותיקים" .ברובם ,בנותיהם עדיין בתחלובה  1או  .2הזרעות
של סל המכיל מספר פרים ,מקווי דם שונים ובתכונות שונות ,נותן מענה לכלל העגלות/פרות
ברפת.
עלייה במדדי המבחן – מרבית הפרים הנבחנים ,עלו במבחנם והתייצבו בלוח דצמבר 2021
בדרוג גבוה ,ובמדדי האינדקס ,טובים יותר .הבולטים שבניהם הם סוג'י ,אייסמן ,דאדון ודאוסן
פרים ג'נומים  -מגוון רחב של קווי דם מופיע בקבוצת הג'נומיקים .פרים אלו נולדו בשנת .2020
רובם בעלי אופי חלבני ,רכיבים נאים ,תכונות משנה טובות ושיפוט גופני יפה.
פרים נוספים – מבחר גדול של פרים ,שרובם הגדול נבחנים בארץ המקור .חלקם בזרמה רגילה
וחלקם בזרמה ממוינת לנקבות .פרים אלו משלימים את ההזרעות שמפברואר יהיו ברמת עלייה
עד סיום הלוח ,באפריל .עיקר ההזרעות ,יופנה בחודשים אלו להזרעות של העגלות והמבכירות.
הפרים הנוספים ישלימו את פרי הלוח.
פוריות זרמה – עיקר הפרים בלוח ניחנים בפוריות זרמה ממוצעת ומעלה .שיאון עוקבת כל הזמן
על הפוריות של הפרים ומעדכנת את המזריעים והמגדלים בשימוש מושכל של פרים .גורם
הפוריות הוא נתון משלים .הנתון החשוב ,היא הגנטיקה התורמת של הפר .כיוון שאנו נמצאים
בתקופת החורף ,אפשר להמעיט בחשיבות פוריות הזרמה ולהתייחס יותר לגנטיקה של הפר.

 המלצת שיאון – אוגוסט 2021

לכולם ,התקדמות גנטית טובה ופוריות,
יואל זרון

