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 2022 אוגוסט –סקירת לוח פרים 

 כללי  

 פרים 6 בתחתית הלוח  בנוסף, .ג'נומיק פרי 13 -ו ,נבחנים 9 :פרים 22נמצאים  ,הפריםבלוח 

 ,  עם מבחן בישראל.ספקטורו, חו"לנבחן בפר  1 ,צעירים מהולנדפרים , מהם 4 :נוספים

ופת המעבר של הסתיו, תקופה בה תמיד היה בעיקר בתקתלוח הפרים הנוכחי תקופת פעילותו של 

אוגוסט" הישראלי. מכאן, שנבחרו פרים נבחנים שפוריות -מדדי הפוריות יורדים לאחר "חום יולי

פתרונות הזרעה לפרות זרמתם היא בממוצע ומעלה, ונוספו עוד פרים בעלי פוריות זרמה גבוהה, ל

אולם בפוריות זרמה לא טובה, הוצאו  ,נבחנים בעלי חמ"מ גבוהפרים . 1-3ועגלות מעבר להזרעות 

  סלוקי, גוגל, אילטון. –ואינם נוכחים בלוח זה 

פרים שהופיעו בלוח האחרון  3נמצאו  ,שהזריעועגלים  45 -ה מכלל ,סיים את המבחן 2017שנתון 

 ר מאות של בנות ומבחנם גבוה ויפה:עם מספר קטן של בנות ואילו בלוח הנוכחי, מופיעים עם מספ

עלה לרמת לוח הפרים אולם לא קיבל אישור בשל  ביורן, פר נוסף מהשנתון,. , אכילס וגייקסרג'

נתוני שיפוט גופני נמוכים, סימן לחשיבות התכונות הללו למרות שאינן נמצאות באינדקס הטיפוח 

הגיעו לחמ"מ בינוני עד גבוה ואנו מחכים לתחילת התוצאות של  2017פרים משנתון  6שלנו.  סה"כ 

  . 2018תון שנ

המגמה להפעלה גבוהה יותר של הפרים הצעירים, לעומת הנבחנים היא מגמה שקוראת בכל 

העולם וגם בישראל אנו מתחילים איתה. זאת בשל תוצאות גנטיות גבוהות יותר ויותר של 

קבוצת הצעירים לעומת הנבחנים. אנו עדיין צריכים להיות זהירים יותר מכלל העולם, בשל 

מוכה יחסית של הצעירים הישראלים בהשוואה להישנות הצעירים באירופה או נהההישנות 

  .צפון אמריקה

לפי נתוני ג'נומיק.  7-עם מבחן המלטות ו 6פרים:  13מתפרסמת קבוצה של  ,להזרעת עגלות

יש מבחן  ספקטורשמהם, לפרים  6"פרים נוספים", נמצאים מתאימים לעגלות, -בקבוצת ה

 המלטות בישראל.  

 

 דרוג הפרים לתכונה                           

 

הבולטים בתכונות הייצור הפרים . 1 טבלהב מתואריםהפרים הראשונים לכל תכונה ותכונה  5של  םדירוג

והתמדה יש יתרון  לעומת זאת, בתכונות פוריות הבנות, הישרדותהם הצעירים הג'נומים. והשיפוט הגופני 

 לנבחנים. 

 

 : דרוג חמשת הפרים הראשונים לכל תכונה1 טבלה
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משוקללים לפי 

המלצת שיאון

עגלות

פרות

  המלצת שיאון –ממוצע משוקלל של תכונות האינדקס 

 ור והמשנה. תכונות היצמציג התקדמות בשתי השלוחות, ב 2022 אוגוסטלוח 

  תאים סומתים, פוריות בנות., שומן )ק"ג ואחוז(התקדמות בחמ"מ,  - עגלות

 מלטה קשה. התאים סומתים, פוריות בנות, התקדמות בחמ"מ, חלב, מרכיביי החלב,  – פרות

 בין שני הלוחותהשוואה  – 2022 אוגוסט : ממוצעים משוקללים לפי המלצת שיאון ללוח2טבלה  

 

 ( נוספים6, )יצאו( 5)נשארו,  (9): שינויים בין הלוחות 

  .נבחנים בלוחפרים  9 - נשארו

אכילס , סרג'. 2לאורך ציר הזמן, באיור ו 1באיור  מתוארים ,הנשארים הפריםשל השינויים בחמ"מ 

בנות, בהתאמה. בלוח אוגוסט  42-ו 91, 43עם  22, הופיעו במבחנם הראשון בלוח אפריל וגייק

 סרג' ואכילס, בהתאמה. 234-ו 528, 219 -במספר בנותיהם ל, שלושת הפרים הללו עלו 2022

נקודות החמ"מ במבחן הנוכחי  130-לה בשע גייקכמעט ולא השתנו בערכי החמ"מ שלהם, לעומת 

(. ההישנות שלהם השתפרה והם הופכים להיות פרים מרכזיים באחוזי השימוש 2-ו 1)איורים 

ברפתות. שאר הפרים שנשארו, כמעט ולא שינו את ערכי החמ"מ שלהם, בהשוואה ללוח הקודם, 

ן בתכונות המשנה, , שסוגר את הרשימה מצטייפגרנסעדות חוזרת ליציבות המבחנים שלהם. 

מצטיינים בערכים גבוהים מאוד לפוריות בנותיהם. לכל – דאוסן ואיזגשיפוט גופני ופוריות הזרמה. 

 שירד בתכונות אלו. גייקהפרים, ערכים חיוביים וטובים בהישרדות והתמדה, למעט 

 חמ"מ נוכחי והפרש מול מבחן קודם –: פרים נשארים 1איור 

  

 

 

 

 



 

 

 חמ"מ והישרדות – בציר הזמןהנשארים הפרים : מבחני 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרים נבחנים 5 – יצאו

 

עיקר יציאתם של  . 3 טבלהסיבות יציאתם מוסברות ב -סלוקי, גוגל, אילטון, בוסלדו ואייסמן 

בתקופת . פרים בוגרים, קשה לשינויהפרים הייתה הפעם מסיבה של פוריות הזרמה. תכונה זו, ב

 כחית, ולמרות תרומתם הגבוהה לגנטיקה של העדר, החלטנו על הוצאתם מהלוח.המעבר הנו

 

 : פרים שיצאו מהלוח3 טבלה

 

 סיבת יציאה חמ"מ שם ומספר הפר

 פוריות זרמה  979 9154 סלוקי

 פוריות זרמה 697 9037 גוגל

 פוריות זרמה 684 9160 אילטון

 יות בנות, פור"סירידה בחמ"מ, רכיבים, סת 559 9023 בוסלדו

 מתחת סף החמ"מ של הלוח 442 9145 אייסמן
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5584219630.90.1920.00.11705-0.360.9920.0-0.8137≈לוסטרוםרמינגטון5389פסט לן6

זרמה לא ממוינת, נמצאת במיכלי המזריע - בתשלום 25 ₪*
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  בציר הזמןהיוצאים מבחני הפרים : 3איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוגל גבוהה, במיוחד של היא  הפרים שיוצאים מהלוח להישרדות בנותיהם ששיש לציין, 

 בוסלדו.ו

 

  פרים נוספים

 

 .נמצאים במיכלי המזריעיםלם או אינם נמצאים בתכנית השידוכים של המלצת שיאון,פרים אשר  6 

 . (4)טבלה  בהולנד וארה"במקורם 

מאוד נדרש על ידיי הרפתנים וזאת בשל תכונותיו החיוביות, , ארה"ב( ABS)חברת  ספקטור

, סקנדל וסוג –השיפוט היוצא דופן שלו ופוריות הזרמה. נציגי בניו ונכדיו מופיעים כבר בלוח 

 . )בעיקר עגלות( פרות 15,000-הוא כבר הזריע בישראל כ בהתאמה.

, ארה"ב( נבחן בארה"ב ועדיין ללא בנות בישראל. זרמתו תגיע בסוף ABS)חברת  מונטריאל

 ספטמבר ויהיה זמין במיכלים מתחילת אוקטובר )במידה ויגיע מוקדם יותר, נעדכן(.

ברמת חמ"מ  הולנד,  CRVמחברת  פרים צעירים ג'נומים –ד. דולמן, פלגסטון, אנדלס ופסט לן 

זמינה במיכלי והיא הזרמה לא ממוינת  הה ובקווי דם אחרים מהנמצא בישראל.גבו

 המזריעים/מחליפים. 

לקראת החורף, אנו נערכים להזמנה נוספת של זרמות יבוא, בעיקר מפרים נבחנים, וזאת בהתאם 

 לכמויות הזרמות הזמינות במיכלי המזריעים.

 ₪.  25ף להזרעה הרגילה, בסך של כל הפרים הנוספים בלוח הפרים, זרמתם מחויבת בנוס

 : נתוני פרים נוספים4טבלה  



%ק"ג%ק"ג
 %

הישנות

 %

תמותה

% ה. 

קשה

1G 10010299100100חזוי531,02753252.30.2623.70.05992-0.05-1.4691.1-0.535240.61.5גוגלסקנדל9555סוג

2RG 107105104103107חזוי5798374935.20.0625.00.01847-0.190.9900.40.2136340.7-1.6ראלבקוקיקאטר9562קרא

3RG 104105103102103חזוי5395534543.40.2518.80.06806-0.280.3891.40.9149240.20.7ארגמןבס9500בסדר

4G 1009910010099חזוי5392484534.90.0324.4-0.02833-0.27-1.7105-0.10.791241.22.6אייפקהטריק9531האיטי

5TV G 999910010098חזוי5391630039.60.2317.70.07746-0.121.21411.4-0.617024-0.10.2דוגליסבוטז'9545סוביד

6G 104103102102103חזוי5489835531.10.1516.60.04640-0.323.21230.4-0.125820-0.1-0.5בוס ב.סולארי9548סאבי

7G 98989910098חזוי5384050341.60.1919.00.02790-0.05-0.2600.80.350200.41.5ארסוףהטריק9532הילור

8RG 106106106103102חזוי5882771040.70.1223.80.01877-0.03-2.5140.00.3-50311.0-0.2סרצ'הליקס9534היבריס

9RG 105104100100102חזוי5981249638.70.1613.5-0.02653-0.340.4671.61.0159341.01.6ארגמןדיוק מ.9530דייר

10RG 106104108102102חזוי5579534132.40.1616.50.04649-0.191.0910.0-0.7146320.11.3בופוןטריי מי9538טייפון

11RG 107103108104103חזוי5278327030.90.1717.00.07645-0.190.5990.0-1.013831-0.21.0בופוןמונטלי9495מחוסן

12RG 10410610110499חזוי5673844223.90.0624.80.09730-0.03-2.0691.20.18320.4-0.2איסרבילי9517בניסי

13G 10110199101102חזוי5370948925.20.0620.00.036470.010.892-0.80.362240.20.2לדרמןאמקור9493אלדן

 %

הישנות

 %

תמותה

% ה. 

קשה

G 10010299100100חזוי9555240.61.5סוג

G 107105104103107חזוי9562340.7-1.6קרא

G 104105103102103חזוי9500240.20.7בסדר

G 1009910010099חזוי9531241.22.6האיטי

TV G 999910010098חזוי954524-0.10.2סוביד

G 104103102102103חזוי954820-0.1-0.5סאבי

G 98989910098חזוי9532200.41.5הילור

G 106106106103102חזוי9534311.0-0.2היבריס

G 105104100100102חזוי9530341.01.6דייר

G 106104108102102חזוי9538320.11.3טייפון

G 107103108104103חזוי949531-0.21.0מחוסן

G 10410610110499חזוי9517320.4-0.2בניסי

G 10110199101102חזוי9493240.20.2אלדן

מספרשם

פרים צעירים ג'נומים

המלטות פר מעבר
שיפוט גופני במבכירות

 %

הישנות

עטין 

כללי

מקום 

פטמות

עומק 

עטין
גודל גוףרגליים

הפר

מקום 

פטמות

עומק 

עטין
רגליים

גודל 

גוף

פוריות 

בנות 

)%(

הישרד

ות 

)ימים(

התמדה

)%( 

אינדקס 

המלטת 

בנות הפר

 %

הישנות

עטין 

כללי

 %

הישנות

  חמ"מ  

PD20
חלב ק"ג

חלבוןשומן

לרת"ס 

)לוג(

המלטות פר מעבר
שיפוט גופני במבכירות

אב אםאבמספרשם

פרי הזרעה

אבות הפרהפר

אינדקס 

ייצור

תכונות נלוות

אינדקס 

תכונות 

משנה

 

 

 זרמה ממוינת

 .עונת ההזרעות של העגלותהזמנה חדשה של זרמה ממוינת לבסוף השנה אנו נערכים לקראת 

. הפרים שזרמתם גם בלוח הנוכחי עדיין נשארו מנות לרפתנים/יות שרוצים/ות להזמיןבבנקים שלנו 

  . 5בטבלה מתוארים נשארה 

 

 לנקבות ממוינתזמינה ו: פרים שזרמתם 5טבלה 

 

 

 בלוח (. 6)טבלה מתפרסמת בלוח  צעירים ג'נומים פרים 31קבוצה חדשה של  - רי הג'נומיקפ

וש לכלל הפרים הנוכחי, בפעם הראשונה יחס הפרים הנבחנים לצעירים משתנה. סך אחוזי השימ

הצעירים עולה וזאת בשל הסיבה שתוצאות ממוצע הג'נומיקים מתחילה להיות גבוהה יותר 

 .(7)טבלה  מהנבחנים

  

 : פרי הג'נומיק6 טבלה 

 

 : ממוצע הפרים הנבחנים לעומת פרים צעירים ג'נומים7טבלה 

 

אינדקס  % חלבון % שומן חמ"מ סטטוס

 ייצור

אינדקס 

 תכונות משנה

 גודל גוף רגליים עטין

 100 100 103 158 625 0.00 0.05 783 נבחנים

 101 102 103 104 758 0.03 0.15 862 צעירים ג'נומים

 גודל גוף עטין התמדה הישרדות פ. בנות % חלבון % שומן חמ"מ שם ומספר הפר סטטוס

 111 121 0.0 68 2.1 0.02 0.18 1,022 5849 ספקטור מבחן בישראל

 110 110 0.0 16- 0.3 0.10 0.22 668 5051 גילמור מבחן בישראל

 103 105 0.0 6 2.5- 0.02 0.02 744 5109 אוקספורד מבחן בארה"ב

 97 103 0.0 95 2.1- 0.09 0.25 933 5359 אימנס פ. צעיר בארה"ב



אב אםאבמספרשם
 %

הישנות
רשומות

 %

תמותה

% ה. 

קשה

 %

תמותה

% ה. 

קשה

1,084982,5150.0-0.85.56.710ג'קיאסיה9147איזג

760938080.51.05.89.110ארגמןאיסר9248אכילס

73785298-1.0-1.04.67.310ג'קיגדר9214גייק

724982,382-2.1-3.83.43.78הודלדוגלי9128דאדון

628961,220-0.9-0.94.97.411אוטודוגלי9127דאוסן

553701160.2-0.98.47.99ג'רמיןפיימוס9168פגרנס

G 98334-0.7-1.66ראלבקוקיקאטר9562קרא

G 95524-0.20.76ארגמןבס9500בסדר

TV G 0.10.26--91624דוגליסבוטז'9545סוביד

G 0.1-0.56--89820בוס ב.סולארי9548סאבי

G 82731-1.0-0.26סרצ'הליקס9534היבריס

G 73832-0.4-0.26איסרבילי9517בניסי

G 70924-0.20.26לדרמןאמקור9493אלדן

--0.01.0-חזוי1,110רלוונטתופסטון5388ד. דולמן

1,022873560.40.64.49.4סופרסייריודר5849ספקטור

--0.00.7-חזוי977רלוונטתופסטון5387פלגסטון

--0.0-0.3-חזוי942פיינדרג'קוזי5390אנדלס

--0.8-2.6--חזוי915קבריולטמדלי5384מונטריאל

--0.0-0.7-חזוי842לוסטרוםרמינגטון5389פסט לן

0.70.46.09.3

המלצת

 שיאון

פרים מומלצים לעגלות - אוגוסט 2022, דרוג חמ"מ

לפי נתוני ג'נומיק

פרים נבחנים

פרים ג'נומיקים

פרים נוספים

ממוצע כלל הפרים בישראל

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק
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ממשקאומדן גנטינתוני המלטות

 

 

 

 עגלותרים לפ 

לפי נתוני  7 -ו ,בעלי מבחן 6 :(8 טבלה) פרים המוצעים להזרעת עגלות 13 רשומים ,בלוח הנוכחי

בטבלת  ,, מונטריאל, פסט לןד.דולמן, ספקטור, פלגסטון, אנדלס ,פרים 6בנוסף, עוד  .ג'נומיקה

יחסית, פחות עגלות יוזרעו לעומת שני לוחות הפרים האחרים בלוח הנוכחי,  "פרים נוספים".

 . 6%ג'נומיקים, לכל המשתנה בנבחנים ודומה אחוז השימוש המומלץ שמתפרסמים במשך השנה. 

 ת: פרים המומלצים לעגלו8 טבלה 

 פוריות זרמה 

רוב הפרים בממוצע. , חות פורייםכאלו שיהיו פוריים וכאלו שיהיו פלמתחלקת  פריםהאוכלוסיית 

 פרים שזרמתם הוכחה כפוריה מאוד בתנאי ישראל.בנוסף גם בלוח הפרים מוצעים 

לאור מאות או אלפי שהנתונים בה מתבססים מתפרסמים בטבלה נפרדת בלוח, פוריים הפרים ה

הם מיועדים . ו"ח ג'ורג'()ד בצורה "נקייה" על השפעתם על אחוזי ההתעברותהמנותחים  הזרעות

 . 1-3לפרות/עגלות אשר לא הצליחו להיכנס להריון בהזרעות 

)קירבה בשארות על הזרעה לפי ההתאמה הגנטית עומדת  1-3להזרעות המלצתנו  לאורך שנים

ותכונות גנטיות של הפרה/עגלה( שתשפר בדור הבא את העגלה המתוכננת. מאוד לא מומלץ 



הזרעותאבותמספרשם
סטייה 

מהייחוס
הזרעות

סטייה 

מהייחוס

1,08413,257-1.08,137-2.3אסיה X ג'קי9147איזג

97414,0691.71,2561.1סיטבון X ג'רמין9157סוג'י

--8225,2600.6סגריר X ארגמן9244סרג'

--7678,261-1.7ראלב X סטד9120רוסריו

7603,1921.41,4800.05איסר X ארגמן9248אכילס

7371,3570.7581-0.2גדר X ג'קי9214גייק

7246,4131.37,301-1.4דוגלי X הודל9128דאדון

6284,1532.03,2402.8דוגלי X אוטו9127דאוסן

5533,0062.66483.4פיימוס X ג'רמין9168פגרנס

7.4*4621,3611.61,464אולטיים X אס9236אברמס

12.1*7.2324*41813,907ראלב X סילבן9088רונלדו

11.4*6.52,718*3072,880גספר X סדש7964פגסוס

G מיטרן9404גרוטו X 5.1*6452,333גוליבר--

G הודל9311סקנדל X 4.4*3.12,794*10425,857ספקטור

פוריות זרמות פרי הלוח - אוגוסט 2022

פרטי הפר
חמ"מ 

PD 20

עגלותפרות

פרים פוריים

ובכך לאבד את  1-3להתחיל להזריע בפרים הפוריים מטבלת  "זרמת פרים פוריים" כבר בהזרעות 

  ההתקדמות הגנטית.

 –תקופת השנה היא  עלייה בכמות הפרים המוצעים כפרים פורייםללהחלטה  הסיבה העיקרית 

 .עונת סוף הקיץ והסתיו היא העונה שבה מדדי הפוריות תמיד נמוכים יחסית לשאר עונות השנה

ממוצע אחוז ההתעברות של כלל הפרים המזריעים בישראל )מהארץ מכסטיות הפוריות מוצגת  

 ומחו"ל(. 

 : פוריות פרי הלוח וטבלת פרים פוריים לפי השלוחות9טבלה 

אנו מנסים לגוון, מעת לעת את הפרים המופיעים בטבלה, ופרים שהיו פוריים בעבר, מתחלפים 

היה פורה מאוד  9488 –קליין בפרים אחרים, וזאת בשל ביצועיהם ושימוש בקווי דם נוספים. הפר 

לא מופיע כ"פר פורה" בדו"ח המנתח את ההשפעה של כל גורם וגורם על בלוח האחרון, אולם עדיין 

. רפתנים הרוצים להמשיך איתו, נא לעדכן את המזריע שיצטייד בזרמה (הפוריות )מוקדם מידימדדי 

 שלו.

ים מצטמצמת, ומקווים בביצועי הפרהשונות  .בעת האחרונה אנו עדים לשיפור במדדי הפוריות

 למגמה חיובית שתמשיך בשנה הקרובה. 



פוריות הפרקווי דם מתאימים לשידוךחוזקותעגלותשם הפר

הזרעות 1-3שושן, גוליבר, איסר, סיטבון, בופוןעטין טוב, גוף קטן, המלטה קלה, התמדה√√איזג1

זקא, איסר, סימונה, גספר, מיטרןק"ג ואחוז שומן, השרדות, גוף קטןסוג'י2

גוליבר, איסר, קבריולט, מקרו, מפרקיצרנות, סת"ס נמוך, פוריות בנותסרג'3

הזרעות 1-3ג'ייג'יי, לדרמן, אופן, מיטרן, קבריולטקו דם שונה, אחוזי מוצקים, רת"ס נמוךרוסריו4

שושן, ג'סיקה, גוגל, סטרט,סיטבוןאחוזי מוצקים, התמדה,  שיפוט גופני√√אכילס5

ראלב, בופון, איסר, ארגמן, פטריקאחוזי מוצקים, סת"ס נמוך, מיקום פטמות טוב√√גייק6

הזרעות 1-3גוליבר, פטריק, ג'ייג'יי, סגרירהתמדה, גוף קטן, קו דם שונה√√דאדון7

שושן, אייפק, גוליבר, פטריקרת"ס נמוך, פוריות בנות, התמדה, גוף קטן√√דאוסן8

שושן, אייפק, גוליבר, פטריקרת"ס נמוך, פוריות בנות, התמדה, גוף קטן√√דאוסן9

פורהבופון, דוגלי, גוגל, מקרו, ווג, גוליבר, ברנסליסת"ס נמוך, התמדה, שיפוט גופני√√פגרנס10

11G ראלב, בופון, שושן, סיטבון, ארגמן, פטריקאחוזי מוצקים, התמדה ביצור, בנות ממליטות בקלותסוג─

12G גוליבר, גרדן, סגריר, ברנסלי,דראגיצרנות, השרדות, שיפוט גופני√קרא─

13G גוגל, שושן, בוסלדו, וויירי, גרדן, גוליבראחוזי מוצקים, סת"ס נמוך, התמדה, שיפוט גופני√בסדר─

15G איסר, ראלב, גריטה, איסר, ג'ייג'יייצרנות, סת"ס נמוך, השרדות, גוף קטןהאיטי─

16G גוגל, סקנדל, בס, סרג'יו, קבריולט, בוז'יאחוזי מוצקים, פוריות בנות, השרדות, התמדה√סוביד─

17G ג'ייג'יי, בופון, סיטבון, דגרסי, גוליבר,פטריקקו דם שונה, אחוזי מוצקים, סת"ס נמוך, פוריות בנות√סאבי─

18G שושן, סגריר, איסר, ג'מצ'י, ג'רמין, זניקסקו דם שונה, אחוזי מוצקים, גוף קטןהילור─

19G בופון, סיטבון, גרציה, ארגמן, סיאוק,  גרנטייצרנות, שיפוט גופני√היבריס─

21G סמאנו, סטרט, גרציה, סימי, גריטה, פסטואחוז שומן, סת"ס נמוך, התמדה, שיפוט גופנידייר─

22G שושן, בוז'י, איסר, מקרו, זניקס, ראלבאחוזי מוצקים, פוריות בנות, בנות ממליטות קל, עטין טובטייפון─

23G שושן, בוז'י, איסר, מקרו, זניקס, ראלבאחוזי מוצקים, פוריות בנות, בנות ממליטות קל, עטין טובמחוסן─

24G שושן, ג'סיקה, גוגל, סטרט,סיטבוןאחוזי מוצקים, התמדה, שיפוט גופני√בניסי─

25G בופון, דוגלי, גוגל, מקרו, ווג, גוליבר, ברנסליאחוזי מוצקים, השרדות√אלדן─

√√ מבחן אמיתי להמלטה בעגלות√ מבחן חזוי להמלטה בעגלות

 קווי דם, הצעות לשידוכים 

תכנת שידוך. זו  ללאלרפתות  ,מייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים עם הצעות לשידוך ,10 טבלה

בצע שידוכים עצמאים. לכל פר, יש את פירוט החוזקות שלו גם טבלת עזר לרפתנים המחליטים ל

  וקווי הדם האפשריים לשידוך. 

 : המלצות לשידוך לפי קווי דם10טבלה 

 

 סיכום 

שהצטרפה  2017פרים היציבים במבחנם. השלישייה משנתון  9של נבחרת  – נבחנים בלוח 

פרים במבחן הקודם, הוסיפה עוד מספר מאות פרות למבחנם והתייצבה במבחן יפה בלוח ה

 הנוכחי. 

נקודות החמ"מ כאשר הם מובילים בתכונות  800-1,000צמרת הנבחנים נמצא בערכי חמ"מ של 

הייצור ובכמות החלב. לעומתם, תחתית קבוצת הנבחנים תורמים בעיקר בתכונות המשנה 

 57%-כ –נקודות החמ"מ מתכונות המשנה בלבד  359עם  9127 –שהבולט בינהם הוא דאוסן 

 מכלל נקודות החמ"מ של הפר. 

ם הצעירים לעומת הנבחנים. עלייה באחוז פריהשינוי באחוז פעילותם של   -ם ג'נומים יפר 

 צפויהלעומת קבוצת הנבחנים. מגמה זו הייתה , עקב עלייה בערכם הגנטי הצפוי בהם השימוש

הדנה בכלל השידוכים לעתודות והחלטה על איסוף ואישור נכונה תכנית גנטית לוהיא תוצר 

 1,027והסף העליון הוא  709הוא  ,בלוח הנוכחי לקבוצה זו, הסף התחתוןהעגלים הנולדים. 



תורמת המגוונת את קווי הדם, ונקודות החמ"מ. נבחרת טובה  862גבוה ועומד על כשהממוצע 

 ט גופני מעל הממוצע. בעיקר תכונות ייצור ושיפו

פרים אנו ממשיכים להציג בלוחות הפרים פרים נוספים ממקור גנטי לא מקומי.  – פרים נוספים 

גוונים את סל התכונות של הפרים המקומיים. ומ₪,  25 –אלו מגיעים בתשלום נוסף, נמוך יחסית 

ארצות המקור ובכך נעמוד מובילים במה נבחנים פרים תבהמשך תקופת הלוח, נייבא עוד זרמ

 מקורות אלו.בתכנית להיצמד כל הזמן להתקדמויות הגנטיות המתרחשות ב

מול  גבוהותופוריות הבנות נמצאות ברמות  ההישרדותההתמדה, תכונות  –גנטיקה ישראלית  

משקל גבוה לתכונות אלו הנובעת מתוצאה המקורות הגנטים האחרים המגיעים מיבוא. זאת 

, בעיקר החלבון הגבוהות הייצורכל זאת עומד ליד תכונות . , לאורך שניםבאינדקס הישראלי

את הגנטיקה המקומית במקום שהיא עדיין ביתרון על שלל הגנטיקה  יםהמעמיד השומןו

אנו רואים זאת בביקורים רבים של מערכת ההדרכה שלנו ברפתות השונות ומקבלים  המיובאת.

        זאת גם מסיכומי ספר העדר הבוחן את כלל המערכת הארצית.

עוקבת כל הזמן עיקר הפרים בלוח ניחנים בפוריות זרמה ממוצעת ומעלה. שיאון  –ריות זרמה ופ 

גורם  .על הפוריות של הפרים ומעדכנת את המזריעים והמגדלים בשימוש מושכל של פרים

  פי שנכתב למעלה, מקבל תפנית חיובית בעת האחרונה.וחשוב, שכ ליםהפוריות הוא נתון מש

 

 דף הבא –המלצת שיאון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



חמ"מ 

PD 20
הערותעגלותפרות

חמ"מ 

PD 20
הערותעגלותפרות

95551,0274סוג Gמוגבל עד הזרעה 91471,0847103איזג

956298336קרא 91579748Gסוג'י

950095536בסדר 92448226Gסרג'

95319244האיטי Gמוגבל עד הזרעה 912076753רוסריו

954591636סוביד 9248760510TV Gאכילס

954889836סאבי 9214737510Gגייק

95328404הילור Gמוגבל עד הזרעה 9128724583דאדון

953482736היבריס 9127628611Gדאוסן

95308124דייר 916855359Gפגרנס

95387954טייפון 3Gבשר

5558G 94957834מחוסן

G 951773836בניסי

G 949370936אלדן

4542 סה"כ צעירים ג'נומיקים

פרים צעירים - ג'נומיקיםנבחנים

שם ומספר פרשם ומספר פר

סה"כ נבחנים

 2202 אוגוסט –ון לצת שיאמה  

 

 

 

 

 , ושקט בגבולותינושלום וביטחוןלכולם, 

  התקדמות גנטית טובהו בפרותופוריות בריאות 

 יואל זרון

 

 


