
9.10.2022 

 לכולם שלום,

השבוע התכנסה וועדת "מעניינים מומלצים" ואישרה/פסלה  עגלים שנולדו מתחילת שנת 

2022. 

-בהולנד ב הצעות חדשות של עגלים שעברו את מבחן הג'נומיק 37בבסיס הוועדה היו 

עגלים שכבר אושרו במסגרת שתי וועדות קודמות,  34עוד . לעגלים אלו הוספנו 22.9.2022

 . 2022ותאריך ההמלטה היה עד יוני 

 להלן הסיכומים והעגלים שאושרו או נפסלו בוועדה.

  2022שנתון מחצית , עד המלטות יוני: 0222ילידיי כולם  – עגלים 71סה"כ 

 41 עגלים אושרו 

 30  ,ה"עודפים", נפסלו שאושרו בוועדות הקודמות, ובמסגרת  10עגלים נפסלו )מהם

 כעת(

  1חלוקת טווחי החמ"מ, איור 

 : מספר ואחוז העגלים מקבוצת העגלים המאושרים, לפי נקודות החמ"מ1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נקודות החמ"מ 879=  ""מאושרים -הממוצע  –התקדמות גנטית נאה 

  1טבלת עגלים "מאושרים, טבלה 

 

 

 

 



 חמ"מ יורדמיון  –רשימת עגלים מאושרים : 1טבלה 

 

  2, טבלה פסולים""-ל "מאושרים"הפרשים גדולים בין עגלים  

 "פסולים"-"מאושרים" ל-: הפרשים בין נתונים גנטים של ה2טבלה 
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571,1148697470.130.020.39-1122.0-0.20.8-1.2-104104104102103סוג'ינבחן חולסמינוסוסון   21/01/20223761000039933799573Gרפת מ.ג.ע1

531,0539466310.180.020.19-1340.3-1.91.00.2-10010010199101סוג'יג'נומיק ישראליאיסטר   Gאגדו    11/01/20223761000038472039576Gזיקים2

591,0339274710.170.040.32-1521.32.60.10.7-1009810098101סאמנונבחן בארץסוג'יסורסו   16/02/20223761000043734809599Gכפר גלעדי3

501,0147024350.130.110.25-1351.4-1.41.8-3.5-101100109104107בליסטוג'נומיק חולנואו האו        10/02/20223761000043426340Gפודור מנחם4

531,0138415940.200.030.031350.11.50.3-1.5-10310010110399סיטבוןג'נומיק ישראליסטורי   Gסוסט    01/05/20223760000074021149602Gיריב שותפות5

521,0139655530.180.060.10-1071.1-1.70.2-0.3106103107104105בליסטוג'נומיק ישראלישיראל   Gשיבל    09/03/20223761000040863899612Gשות'רפת רן 62000

531,0079406830.140.010.08-1100.32.70.60.1105103105104104מקרוג'נומיק ישראליבס      Gבמבוק   23/02/20223761000040861739593Gשות'רפת רן 72000

579957349990.05-0.04-0.25-810.32.60.2-0.7-100102105108101טבסקונבחן בארץאיזגאטד     29/01/20223761000041793909589Gגבאי גיורא ואפר8

599779255200.130.050.14-1310.91.50.41.1-10399103103101גריףנבחן בארץסוג'יסגוביה  08/02/20223761000042383529600Gפניני  שמואל9

599719025130.220.060.081251.7-4.10.32.8103102102100104אייברנבחן בארץסלוקיסרביה   28/03/20223761000036467469604Gגבעת חיים מאוחד10

09709706540.150.000.06-630.5-2.01.3-2.3-106104111109104סלוקינבחן בארץספקטורסלפי08/01/20223761000041585689568שות' מכבי-חנתון11

599568277210.130.010.00860.6-2.50.71.3104103103100102אייברנבחן בארץסלוקיסאץ'    18/04/20223761000046153449605Gמעלה גלבוע12

589186383360.140.090.14-943.60.4-0.20.5-106103107107104אייסמןנבחן בארץגריף        06/03/20223761000040711260Gכרמיה13

589059101,0000.020.08-0.03-980.3-4.00.10.2-105103105102103ספקטורנבחן בארץסלוקי        13/03/20223761000042626910Gס.ל.ס.ב14

539028816300.090.000.25-641.31.50.00.3-103102105103103סלוקיג'נומיק ישראליסקנדל   Gסניד    29/03/20223761000026379699609Gנוביץ עומר15

528827804960.110.060.15-890.2-0.70.61.49710010198101גויבהג'נומיק חולאולב        26/04/20223761000045884420Gעין השופט16

518748214340.140.040.22-941.01.20.7-0.6-103102105101104סלוקיג'נומיק חולספוטלייטספייסי  04/01/20223761000037726669579Gרפת חלב ערבה17

588738655250.080.050.13-1180.60.60.6-0.5-101104104101103דוגלינבחן חולסמינו        09/02/20223761000035285140Gאגודת חלבאז18

538657852770.230.080.17-760.01.40.30.6101101101101100ארגמןג'נומיק ישראליראג'    Gרסול    07/02/20223761000042714039611Gרפת חוף השרון19

538638093780.170.040.21-443.90.51.20.7-103101105105103גריטהג'נומיק ישראליסקנדל   13/04/20223761000037094860G        Gכהן זהר20

578627634940.130.050.08-450.91.00.00.5-10110210198101סאמנונבחן חולסוואג        16/05/20223761000036656880Gבלטינסקי אמנון21

598627776410.090.010.09-1200.5-0.2-1.0-0.2-105102107103103פטריקנבחן בארץקרי ס.        09/08/20223761000045212600Gשובל22

538599096720.100.03-0.15-1230.3-1.40.6-0.7-103100104103101סוג'יג'נומיק ישראליסטורי   Gסוצ'י   18/02/20223761000036262509603Gאייל23

518558413340.210.040.22-1031.51.10.3-0.5-102101108105106סאמוראיג'נומיק חולסטאלרסטס     23/01/20223761000040306689581Gאו.תו.תו.חלב24

538458771540.300.080.18-341.71.20.3-0.3103100101100100כאסימורוג'נומיק ישראליגרטל    16/03/20223761000043191030G        Gשות' מכבי-חנתון25

578287854450.220.050.0790.1-0.20.9-1.4-104104107104106ג'סטיפיינבחן חולהליקס        18/02/20223761000043427090Gפודור מנחם26

588228654330.100.040.20-1250.70.60.10.0101104104101103דוגלינבחן חולסמינוסמוש    09/02/20223761000035285229606Gאגודת חלבאז27

588217105660.020.000.33-932.51.30.21.410210210199103סלוקינבחן בארץאילטון        07/05/20223761000044062720Gשדמה )דורות(28

598177254480.140.030.07-1270.11.10.7-0.1-10110010110498ראלבנבחן בארץגוגל        03/03/20223761000039052740Gמטוס אסף29

538107383810.150.040.21-591.61.60.10.397100989999ראלבג'נומיק ישראליוילון   05/06/20223761000043642400G        Gגזר30

578038903600.120.050.08-1361.41.11.0-1.2-10299101100102פוג'הנבחן בארץסוג'י        17/04/20223761000042322720Gריי ודר רודברג31

537997393820.080.070.21-880.60.90.10.2107104107105104ראלבג'נומיק ישראליבורגול  03/07/20223761000039120230G        Gצאלים32

597947642660.180.050.15-992.90.80.2-1.0-104102105105103גרציהנבחן בארץגריףגריץ    08/02/20223761000039347799597Gמשק קמה33

537918531670.160.070.38-943.31.20.51.299100100100100דוגליג'נומיק ישראליאלריק   Gאלדו    25/03/20223761000037227869591Gשביל פרות החלב34

597897504390.150.010.12-1080.51.60.3-0.7-101101101101104סלוקינבחן בארץבוז'י        20/04/20223761000045900340Gשלוחות35

527898004730.120.030.15-870.5-0.31.5-2.3-100100105104103לדרמןג'נומיק חולזאזל        08/06/20223761000041144700Gמענית36

597646446150.090.01-0.03-800.4-1.10.1-0.19899102102100גרדןנבחן בארץבוסלדובגיר    15/02/20223761000041886079592Gרפת נטופה37

527457894930.030.030.09-921.21.40.6-0.8-104102103100101שושןג'נומיק ישראליקריסטו  17/06/20223761000040872700G        Gשות'רפת רן 382000

537426551750.170.090.10-1191.01.30.50.8-104101102100103פוג'הג'נומיק ישראלישבוז    Gשארם    21/01/20223761000041304509585Gגנוסר39

587177462340.060.070.39-572.22.00.40.4102102104100106טופסינבחן בארץסאמנוסרחיו   30/01/20223761000036653579586Gבלטינסקי אמנון40

507077672680.090.040.19-1772.10.80.4-0.8-101101107104106סאמוראיג'נומיק חולאולב        04/03/20223761000040922390Gכהן ימימה41

8798154890.130.040.15-980.71.40.2-0.4-102101104102103 ממוצע
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7167694390.110.030.10-640.2-0.80.00.6-102101104103102

27%ג'נומיק חו"ל

1137%ג'נומיק מקומי
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1033%נבחן מקומי
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 וצקים יפים; הישרדות והתמדה גבוהים. ת הם חיוביים: חלב ומהכיוונים בתכונות השונו

לא בהתקדמות גנטית עדיין  –ההמלטה  ןהחיובי, ומשתפר. אופבכיוון  –פוריות בנות 

, השיפוט הגופני משתפר ועומד היום כולו ףבנוס לכיוון הנכון.היא יפה, אם כי המגמה 

. גודל הפרה עדיין סביר, אולם השפעה מאסיבית של יבוא, מעלה את 100-מעל ה

 הגודל לכיוון לא רצוי.

  כל הזמן למצוא קווי דם המונעים מנסים  –הוועדה, נותנת משקל גבוה לשיקול קוו הדם

 קרבות דם גבוהות.

  תכונות משנה ושיפוט גופני טוביםקווי דם, לעדיפות  –ברבע התחתון של הרשימה 

  עגלים. עדיין חצי שנה לפנינו, כך שגם עגלים שאושרו  40-44השנתון צריך להיות עם

, ואנו נעלה את רמת החמ"מ יפסל"נמוך" -בוועדה הנוכחית, קרוב לוודאי שחלקם ה

 לגבהים גבוהים יותר

 הגורמים העוסקים במלאכה בשיאון וספר לחברי הוועדה, ולכלל  כאן המקום להודות

. בזכותם, רמת הגנטיקה של כלל פרות ומקצועית מסורההעדר, על עבודה עיקבית, 

 ישראל, תעלה לכיוונים הרצויים.

 

ממשיכים לזהות את המגמה החיובית של עלייה בשיעוריי ההתעברות אנו  – פוריות ארצית

ת(. מרבית ההזרעות הם בזרמה מקומית ומכאן וגם בכלל ההזרעו 1של העגלות )בהזרעה 

הנתונים הם עד יולי  שהמאמצים הרבים הננקטים לטובת הפוריות, מתחילים לתת את פריים.

ונתית במבכירות ובבוגרות. השאלה תמיד, מה מידת , ומתחילים לזהות את הירידה הע2022

 יץ.הירידה בחודשי הק

יש להוסיף שהשנה, הרפתנים משתמשים יותר ויותר בזרמה ממוינת, ולמרות זאת, עדיין יש 

 .מגמת שיפור בשיעורי ההתעברות

רבים מתחילים כבר משקים  –מגמה נוספת היא ירידה בגיל ההזרעה הראשונה של העגלות 

. אולם חודשים, יש אפשרות להזריעה 13-מוכנה בעגלה  –חודשים. התשובה לכך  13בגיל 

משקים שקבעו להגיע ליעד זה, אולם לא מוכנים ממשקית, יפגעו בשיעורי ההתעברות, וגם 

 בעתיד, קרוב לוודאי גם בהמלטות.

אין ימים.  35-55במבכירות ובבוגרות, יש יותר ויותר רפתנים היורדים בימיי המנוחה עד כדי 

 . 1ת של הזרעה עם שיעורי התעברו מטיבהבעיה במגמה זו, אולם היא לא 

גם כאן, ההמלצה לביצוע הליך זה, אולם ימים, תגדל.  150שכמות ההריונות עד  כנראה 

תנאי המשק לביצוע. המושג של תוך כדי בחינה משותפת של  בליווי מקצועי צמוד,רצויה 

  שכן, אינו תמיד תופש את המשק המנסה "גם כן"."מצליח" במשק 

 



  , לפי חודשי השנה2020-2022: שיעורי התעברות בשלוחות השונות בשנים 2איור 

 

חודשים בהם יש לנו חודש אחד מעבר ל ,לתי חוזרותבאחוזי ה עזרתאנו ממשיכים לעקוב ב

. מכאן שאוגוסט כבר "על הכוונת". בעקבות כך, אנו מזהים את אחוזי ההתעברותכבר את 

 סוטה  9548 –סאבי הפר ". 2022רים הצעירים מלוח "אוגוסט תחילת ההזרעות של הפ

. בנוסף זרמתו לא עוברת את סף ההקפאה כבר מספר מוצע הג'נומיקיםמבצורה ניכרת מ

לשאר הפרים, אין עדיין מספיק נתונים וגם הסטיות שלהם  פעמים. מכאן ההחלטה להוציאו.

 עדכן.נאנו כל חודש עוקבים מקרוב, וע עדיין לא מצדיקות את הוצאתם מהרשימה. מהממוצ



 אנו נכניס למערך הזרעות את: ,9548 –סאבי במקום 

 )בחלוקת הזרמה הבאה( 9537 –טייבה 

 

 חתימה טובה

 וחג שמח בסוכה, נתראה "לאחר החגים"

 יואל


