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 שלום לכולם

לפרים  אנו מבצעים מבחנים 2015משנת  – ערכים חדשים לפרים הצעירים, ג'נומיקים

, זאת בעקבות .ההולנדית CRV הפרים הנמצאת בחברת תאוכלוסייהצעירים שלנו במשותף עם 

לצורך קביעת הערכים של פרי הג'נומיק, ישראל  נומיקים משתנים.ג'/ערכי הפרים הצעירים

)ארגון בין לאומי  Interbull -החודשים בסנכרון מלא עם  4-מבצעת מבחן לפרים שלה, אחת ל

מדינות שכולן מסונכרנות ללוחות זמני מבחן פרים זהות(.  32המקבל את נתוני ספר העדר של 

 .משפיע על מבחני הג'נומיק שלנו Interbull-ל כלל מדינות המבחן הפרים הישראלי, ההולנדי וש

ת במסגרת החודש מסיום המבחן בספר מתקיימ אינה CRV-במידה והרצת הנתונים שלנו ב

במעט לאחר פרסומם  ישתנונתוני הג'נומיק שלנו  העדר הישראלי ועד פרסום לוח הפרים,

 בלוח.

 .כך יצא הפעם

, אנו מפרסמים בסקירה זו את טבלת הג'נומיקים כיוון שאנו נאמנים לשקיפות הנתונים החדשים

, בערכיהם החדשים ואת ההבדלים בחמ"מ בין הפרסום 2022דצמבר  –הנמצאים בלוח הפרים 

בממשק  ,בלוח לנתונים החדשים. למותר לציין שערכים אלו נמצאים בצורה פרטנית לפר

  ברפת."נועה/נטע" 

 

 הייצורתכונות חמ"מ ו – 2022: ערכי הג'נומיק החדשים ללוח פרים דצמבר 1טבלה 

 

 

 

%ק"ג%ק"ג

G 531,14664746.00.1825.10.03957סאמנוסקנדל9552סמול

G 561,03841142.70.2223.50.08893סאמנוקבוט9559קסט

G 571,02662540.60.1423.80.03876סמנוקקבוט9560קסול

G 591,02562335.70.1025.80.05866איזגגוגל9522גוריון

G 581,00561237.30.1225.20.04872ראלבטופשוט9536טופז

G 5998168928.70.0331.60.07913סיטבוןבליסטו9520בסטי

G 539266947.50.3716.20.12795גרנדהסולארי9546סנדה

G 5788929636.10.2022.00.10797גוגלקוקיקאטר9563קיגל

G 5888855133.70.1123.10.04794איסראוורסט9511אנחל

TV G 5787746825.10.0623.30.07713בופוןטופשוט9537טייבה

G 5884455429.70.0819.10.01675ראלבגודארד9525גהרי

G 5281937722.00.0719.80.06612ארגמןסינק9549סאן

TV G 6077827839.70.2416.30.06719פטריקגריף9529גרף

G 5673122212.30.0319.00.10501איסרטריי מי9509טמבור

5792745934.10.1422.40.06785
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 תכונות משנה, המלטה ושיפוט  – 2022: ערכי הג'נומיק החדשים ללוח פרים דצמבר 2 טבלה

לעומת  נקודות החמ"מ 1,000עשרה פרים עלו בערכים כאשר חמישה מהם עברו את הסף של 

 100 -, שעלה בכקסולהעלייה הבולטת היא של  שעברו סף זה במבחן הקודם. שניים בלבד

נקודות החמ"מ  4-השתנה רק ב טופזירדו בערכים ואילו  אנחלובור, סאן טמ נקודות החמ"מ.

 כלפי מטה.

 המבחנים של הפרים הצעירים/ג'נומיק: הפרשים בחמ"מ בין 3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפר

 %

הישנות

 %

תמותה

% ה. 

קשה

G 106103102102103חזוי0.330.9841.90.4189210.40.4-סמול

G 10399101103102חזוי0.23-0.3981.9-0.8145290.60.1-קסט

G 103102100103104חזוי0.170.01121.3-1.9150320.1-0.8-קסול

G 103108100101101חזוי0.110.91481.80.315937-0.52.3-גוריון

G 105103102102105חזוי0.19-0.91460.3-1.2133371.11.0-טופז

G 111109108103109חזוי0.12-2.01201.0-0.26837-0.7-0.3-בסטי

G 103103102101104חזוי0.240.672-0.1-0.5131230.2-0.8-סנדה

G 108107104102106חזוי0.120.0751.1-0.192370.01.5-קיגל

G 109110104103103חזוי0.050.21170.50.094350.61.7-אנחל

TV G 104102104101103חזוי0.161.01410.0-0.6164370.3-0.9-טייבה

G 108108104102104חזוי0.240.11500.3-0.1169360.1-1.0-גהרי

G 10610310510495חזוי0.152.51251.4-0.9207310.1-1.2-סאן

TV G 108107103102104חזוי0.120.054-1.1-0.159371.00.9-גרף

G 107105108102102חזוי0.281.11621.1-0.823033-0.21.2-טמבור

-0.180.31150.8-0.5142330.20.3106105103102103
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עטין 

כללי

1G  95521,1461,12818סמול

4G 95591,03897068קסט

6G 95601,02692997קסול

3G 95221,02598243גוריון

2G 95361,0051,009-4טופז

5RG 952098197011בסטי

8G 95469269206סנדה

10RG 956388987613קיגל

7RG 9511888926-38אנחל

11 TV G 953787782750טייבה

12RG 952584477371גהרי

9RG 9549819893-74סאן

14RTV G 952977876414גרף

13RG 9509731772-41טמבור

92791017 ממוצע

דרוג 

קודם

חמ"מ PD20הפר
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מבחן 

קודם
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מבחן 

חדש



, למבחן נוכחי )דצמבר( 22, קודם )יוני ג'נומיק בין מבחן התכונות יממוצעלהפרשים  :4טבלה 

22)  

 

אין הבדלים מהותיים בהפרשים. אם זאת, בתכונות החמ"מ, חלב, ש 4ניתן לזהות בטבלה 

אינדקס רת"ס, לתכונות הבנוסף,  .לכיוון הנכוןקטנה שומן, חלבון, פוריות, הישרדות יש עלייה 

מפרטת בצורה טובה יותר את  3טבלה  המלטה בנות הפר הייתה ירידה קטנה )בכיוון הנכון(.

 . 4בטבלה  עה הקטנה על הממוצעים של הקבוצה, לעומת ההשפהשינויים לכל פר

  .לשימוש דומה לכל הפרים ,ההמלצה של שיאון תקפה וקיימת

 היכן דור העתיד צועד?

, ובישיבה האחרונה של 2022אנו לקראת סיום ההחלטות לשנתון  - עגליםאישור/פסילה של 

פסילה של עגלים שנולדו בין יולי /החלטנו על אישור חברים( 14)נכחו  ועדת מעניינים מומלצים

 . 2022לאוקטובר, 

 להלן דיווח קצר על תוצאות הישיבה האחרונה.

רפתנים רבים מתעניינים בשאלה העוסקת בנתוני ממוצע ההורים לעומת נתוני הג'נומיק. 

נקודות  844עגלים( היה  56לכלל העגלים שהוצגו ) ,חמ"מ ממוצע ההורים ,בוועדה הנוכחית

נקודות  804עמד על  של אותם עגלים לאחר תוצאות הג'נומיקמ"מ ואילו ממוצע הח החמ"מ

"מ הג'נומיק גבוה יותר "ר, חמאת התוצאה על הכלל. עפי נשליךזו קבוצה קטנה, ועל  החמ"מ.

 . בין הוריו עמחמ"מ הממוצ

בקבוצת העגלים המאושרים רשים הניכרים ניתן לזהות את ההפ ,אולם לאחר הדיונים בוועדה

 5 )בטבלה לעומת ממוצע ההורים רשום חמ"מ( 5 )בטבלהיותר  לטובת נתוני ג'נומיק גבוהים

 הפוכה. התוצאה  ,עגלים הפסוליםל, באשר (הורים רשום חמ"מ

 וצת העגלים המאושרים לעומת הפסולים: קב5טבלה 

 

מס' 

עגלים
חמ"מ

חמ"מ 

הורים
התמדהפ. בנותהשרדותסת"ס% חלבון% שומןחלב

229208635240.120.040.16-1120.80.9מאושרים

347258324720.060.030.13-770.51.2פסולים

-19531520.050.020.02-350.20.4הפרש

מס' 

עגלים

תמותת 

ולדות

המלטה 

קשה
ע. עטיןפטמותעטיןרגלייםגודל

220.5-1.0-102101104103102מאושרים

340.10.4-101101103103102פסולים

0.5=1=0.6-0.6-1הפרש

ממוצע - הפרש בין הקבוצות 

%ק"ג%ק"ג

91044833.80.1422.10.06-0.170.31070.8-0.30.30.3

92745934.10.1422.40.06-0.180.31150.8-0.50.20.3

17110.30.000.30.00-0.010.170.0-0.10.00.0

% ה. 

קשה

הפרשים )דצמבר-יוני(

ממוצעי התכונות 

מבחן יוני 2022

מבחן דצמבר 2022

  חמ"מ  

PD20
חלב ק"ג
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)לוג(

פוריות 
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)%(

אינדקס המלטת 
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 %
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. אפילו לטובת העגלים המאושרים ,את ההבדלים בתכונות השונותבברור גם כאן ניתן לראות 

 אנו מתקדמים כל הזמן.  בתכונות השיפוט

שחיים בשיאון או במשקי האם. נתונים אלו הם לאחר  2022משנתון כלל העגלים  להלן סיכום

 ישיבות קודמות שבהן נפסלו עגלים משנתון זה.  3

 לפי הסטטוסים השונים 2022עגלים חיים משנתון : 6טבלה 

 

 

 

 

 

 

 .2021עגלים אושרו מדצמבר  2בלו שמות בהמשך. עגלים שיק 22בישיבה אושרו  *

בעקבות . עגלים 100-שארו לדיון בישיבה הבאה עוד כיעגלים י 34כלומר, לאחר פסילה של 

מאושרים בואכה אפריל יתקיים דיון לכלל העגלים ה-שנקבל בסוף מרץ הערכים הג'נומיםקבלת 

 הנותרים.  100-עגלים חיים מאושרים מה 44-נצטרך להחליט על ירידה לכו, של השנתון

ם מאוד ואנו נציג התקדמות משמעותית לקראת ההזרעות בשנת ערכי המאושרים יהיו גבוהי

2023-24. 

 , ממוין לפי אב העגל2023ינואר  מעניינים מומלצים,: עגלים מאושרים בוועדה 7טבלה 

 

מס' עגליםסטטוס

40מאושרים+שם

20מאושרים ללא שם

34לפני פסילה

44נרכשים+מועמדים

138סה"כ ילידיי 2022 חיים

* 

מס' 

סידורי
אב האםאב העגלשם משק

חמ"מ 

ג'נומיק

חמ"מ 

הורים
% שומןחלב

 %

חלבון
התמדהפ. בנותהשרדותסת"ס

תמותת 

ולדות

המלטה 

קשה
ע. עטיןפטמותעטיןרגלייםגודל

1,1431,1411,0360.020.01-0.06-810.62.70.30.3103102107112104הגראיזגרפת גליל מערבי1

9299976240.020.020.15-903.62.70.5-2.8-99102105107102קבריולטאיזגברעם רינה ודרור2

8706583080.240.080.021050.51.3-2.1-3.6-104102103101102גילמוראקסלאודיפודור מנחם3

8988025130.020.040.30-1282.60.41.5-1.5-101103103100101קמדןארוזוהדס שותפות4

8848122590.140.110.38-860.02.50.4-0.5-103103108107105איזגבוזגלו  Gלביא5

9439436190.110.040.14-580.60.4-0.50.6-99999910099דאדוןביסמוט  Gבית אלפא6

9428888390.020.000.09-890.60.1-1.60.099100999998ראלבביסמוט  Gשות' מכבי-חנתון7

8316813650.130.070.20-910.50.10.5-2.2-99100106101105ג'מצ'יזאזלניר גלים8

9119073560.130.090.15-1231.91.00.81.3-103101105105103איסרזמיניברשתנו אג' שיתו9

9898384010.200.090.11-1270.40.60.20.3-104101104103102דראגטופשוטיעקב פנחס10

9219243540.120.090.10-1971.20.4-1.2-1.3-104102105102103ראלבטופשוטדגניה ב'11

1,0218214820.180.040.19-1052.71.11.0-1.6-10198100100100בן6026 3סוג'יפודור מנחם12

1,0068637590.060.020.15-1150.5-1.71.5-0.3-107102109106107בליסטוסוג'יפודור מנחם13

7968184500.130.030.11-690.71.11.2-2.4-101103103103102איזגסוואגרפת גן14

7977873580.120.040.30-1580.10.2-1.7-1.1-99100104101103בופוןסטאלרמשק קמה15

8778907080.070.000.04-831.00.01.12.0102100102102100בססימן טוב Gרפת העמק16

9428236990.170.01-0.01-750.8-2.00.10.4103102104100105אלקוסלוקיפודור מנחם17

8359054540.100.020.30-851.21.20.9-2.3-104105106102105גריטהסמינועין גב18

1,0748594750.250.090.03-1280.8-0.90.4-0.6-103103104101102ראלבקריסטו  Gעין החורש19

8959115970.020.030.20-2140.21.10.90.3-999910310499איסררדיםרמת השופט20

8528195870.090.000.08-1460.21.12.0-2.4-9999103103101גריטהרורישות'רפת רן21

8818912810.210.050.39-1030.71.30.9-0.2105102102103101במפרשיראל   Gרפת יהודה22

9208635240.120.040.16-1120.80.90.5-1.0-102101104103102 ממוצע



 עגלים מאושרים ופסולים לפי ערכי החמ"מ ג'נומיק: 1יור א

 

מזהים בצורה ברורה את טווחי החמ"מ ג'נומי הנוטים בצורה חיובית לכיוון העגלים  1באיור 

מספר  ם שלהם בשל שיקולי ,המאושרים. העגלים הפסולים שנפסלו בערכי חמ"מ גבוהים

שימו  עגלים לבית אב, הריונות צפויים לאותו האב ותכונות משנה/שיפוט הבולטים לשלילה.

 ......לא פשוטות ההחלטות בגבהים האלו.900-1,000ברמה של לב, נפסלו גם עגלים 

 לקראת סיום,

לתחילת סימן  ,עד השעות המאוחרות של הערב האורות דלוקים בשיאון - זרמה ממוינת

  התהליך של ייצור הזרמה הממוינת אצלנו.

 G – 9536 טופזתאי הזרע של הפר החלו את התהליך  19.1.2022יום חמישי, בוקרו של ב

הם עברו את כל התהליך בהצלחה והוקפאו. תוך כדי התהליך, עברו  19:00ולקראת השעה 

 בדיקות קפדניות לכמותם, חיוניותם, ומהימנות ההפרדה בין נקבות לזכרים.

 



 . יום חג לנו

 . ימים רבים "שהאורות יהיו דלוקים"אנו בתחילתו של תהליך 

תה, ונשארו פה עדיין מספר מועט של נו, החלה לחזור הביהקבוצה האמריקאית שליוותה אות

 ABS-Intelligenמלווים שיהיו עד מרץ. בחודש זה, אנו שואפים לקבל את האישור מחברת האם 

 על מעבדה מאושרת למיון תאי הזרע בישראל. 

עד אז, תתפרסמנה רשימת הפרים הישראלים העוברים את המיון. נפרסם גם דף מסרים 

 .למזריעים ולרפתנים זו בזרמההנכון  ימושהשעל והסבר 

, השוקד על המלאכה שבראשם עומד יובל זהביבמעבדה החדשה תודה לכל הצוות המיומן 

 ., רבים וטובים בשיאוןשארהולכל 

 נרגיש זאת בהמשך.קרוב לוודאי, וכולנו  ,הגשם מבושש להגיע

 לכולם שבת שלום ושבוע טוב.

 יואל

 

 

 


