
פוריות*טיפוח

2001:באפרילהגנטייםהערכיםהישוב
ופירושיםעובדות,מספרים,

לבקרהמחלקהשה"מ,-הוכמןדניאל

2001באפרילשנערךהגנטיהמבחןמאפייני
יוצאכפועלחידושואכזבה.חידושהם:

דיוק,ליתראו,חדשטיפוחאינדקסמהפעלת
שהיההטיפוחלאינדקסתכונהתוספת

שייקרא(באינדקסהחדשההתכונהבשימוש.
פוריות"היאPD)2000או2000חמ"ממעכשיו

עבורההורשהלאומדניכלומר,הפר".בנות
מתווסףסומטיים,ותאיםשומןחלבון,חלב,

כךעלנרחיבבנות.לפוריותההורשהאומדן
בהמשך.

בריאותיותבעיותשלמסדרהנובעתהאכזבה

באיכותזרמההפקתמחלות,צעיר,בגילמוות(
צמרתפרימספרשהפכונמוכה)כמותאו

הטיפוחמערכתעבוררלוונטייםלבלתי
קשרללאמקריםבצירוףמדוברוהמגדלים.

יחסית,קטנהטיפוחבמערכתאךביניהם,

בלתינפילהלשנה,צעיריםפריםכ-60שבוחנת
להימצאצריכיםשהיופרים5שלמתוכננת

מורגשותשתוצאותיהתקלהמהווהגלוח,
היטב.

האכזבות,לפרקשייךזהוגםכך,עלבנוסף
התגלולאהחדשיםהנבחניםהפריםבין

להשתלבראוימהםאחדלאאףכוכבים":"
הפרים.בלוח

הוקפצו2001קיץללוחמכך,כתוצאה
צעיריםפריםהיינוהנוער",מקבוצותשחקנים"
ישבלוח,הגבוהיםהמקומות10ביןמבטיחים:

מבטיחים.צעיריםפרים6

15

חדשהכתכונההפר"בנותפוריות"הכללת
הטיפותבאינדקס

נקראהניתוחנערךשעליוהפוריותמדד
שונהזהמדדStatus).(Conceptionהריון"מצב"
ציבוראצלשגוריותרשהואהתעברות,מאחוז

כדלהלן:היאהריון"מצב"הגדרתהרפתנים.
היאהראשונהבהזרעההתעברההפרהאם

בהזרעההתעברההיאאם100;ציוןמקבלת
3נחוצותהיואם50;ציוןמקבלתהשניה,
וכו'.33ציוןתקבלהפרהלהריוןעדהזרעות

תורשתיותהפוריותלתכונותכללי,באופן
קטן""שחלקאומרתזאת)2.5%(.מאדנמוכה

הריון)(למעשההלכהשמתקבלתמהתוצאה
אבל""וזהאבל,גנטיים.בגורמיםמקורה

מצאוובעולםבארץשוניםמחקריםמשמעותי,
וחלבוןחלבתנובותביןשליליגנטימתאם
מהגניםחלקהיינו:פוריות.לגיןגבוהות

בו-משפיעיםהתנובה,הגברתעלשמשפיעים
רצוי.שאיננובאופןהפוריותביצועיעלזמנית
טיפוחלכך,דעתנואתניתןשלאבמידה

אבללאטלשלילה,ישפיעייצורלתכונות
שהרפתניםנכוןהפרות.פוריותעלעקבי,באופן

ידיעלבפוריותהירידהאתלמתןמסוגלים
לאורךנכונהיותרהזנהבמוממשקיותפעילויות

אופטימלייםיובשימימתןהתחלובה,שלביכל
לגביהוכחותשישכיוון...זאת,ובכלועוד.

פוריות,לניןתנובהביןהשליליהגנטיהקשר
אתולבחורהפגיעהאתלמתןורצויעדיף

מידתאתבחשבוןלוקחיםגםכאשרהפרים
בנותיהם.פוריותעלהשפעתם



התשלוםשיטתלזרמה.מחירקייםבנוסף
במידהאבלזאת,מסתירהקצתהנוכחית

יתרוןישהזרעה,כלעליהיהשהתשלום

נוסףנימוקהפרות.שליותרטובהלהתעברות

באינדקסבנות"פוריות"הכללתלטובת

פוריותביןשקייםהחזקהקשרהואהטיפוח

שבנותיהםפריםאצלהישרדות":"לביןבנות

נמוכההבנות"הישרדות"להתעבר,מתקשות
סיבההיאבהתעברותקושיז"א:יותר.

גורמתולכןפרותלהוצאתמשמעותית

הפרות.שלהיצרנייםהחייםמשךלהקטנת
בעולםטיפוחיותמערכותשמעטלצייןיש

וזאתהטיפוחבאינדקסזאתתכונהכוללות
לביטויבאכאןנתונים.העדרעקבבעיקר

נתוניםמערכתשלהחשובהיתרוןמוחשי

ופוריות.ייצורנתוניהכוללתואמינה,משולבת

חמ"מהחדשהטיפוחאינדקסנראהאיך

הנה:72000
החלבלכמותהורשהאומדן0.274%-

חלבוןלכמותהורשהאומדןן34.850+

שומןלכמותהורשהאומדן6.410%+

סומטייםלתאיםהורשהאומדן300%-+

בנותלפוריותהורשהאומדןן26*

השונותלתכונותכעתישיחסימשקלאיזה
אתבחשבוןלוקחיםכאשרהטיפוח?באינדקס

שלההורשהאומדןאתמכפיליםשבוהפקטור

התכונותשלהגנטיותהתקןוסטיותתכונהכל

הייצורשתכונותלמסקנהמגיעיםהשונות,

מהאינדקס,כ-8295מהוותושומן)חלבוןחלב,(

אחת.כלכ-995בנותופוריותסומטייםותאים
באינדקסלכלולהוחלטב-1991להזכירכם,

החלב,לכמותההורשהאומדניאתהטיפוח

אומדןלאינדקסנוסףב-1996ושומן.חלבון

הוחלט2000ובשנתסומטייםלתאיםההורשה

ישבנות.לפוריותההורשהאומדןצירוףעל

שהנתוניםככלתימשך:זאתשנטיהלשער

הכנסתכדאיותלגביהוכחותיספקווהמחקר

יותר.כוללניוייעשהילךהואלאינדקס,תכונה

לאינדקס,בנות"פוריות"צירוףהשפיעאיך

השינויאתמראההבאההטבלהפר?כלעל

ערכיםבעליהישראלייםהנבחניםלפריםשנגרם

מקוםעד(הנוכחיבמבחןגבוהים2000(חמ"מ(
הכללי).במבחן25

הפרשPD96חמ"מהשם
2000

374484110מסול
403506-103קפל

541622-81גבון

378439-61מועד

720772-52סדק
409445-36סינדי

417452-35סשה

385418-33צלע

543549-6אבשה

542545-3רבמג
4124102צליין
5255223פצפון

40638125גומד
80377330סידון
42037545רגע
40635650פלין
40332875גופי

380280100ארנק

מסול,(שנפגעו""פריםשישלראותניתן

גופי).ארנק,(מהשינוישהרוויתוואחריםקפל)

שיפרמעולהבנותבפוריותהמצטייןסקורר

אותושמקפיציםחמ"מ,ק"גל-330מ-185ציון

אדירןcolue-backהפרים,ללוחחזרה

לאינדקסהתכונההכללתחו"ל,פריבין

שלילי:באופןכללבדרךהשפיעההחדש

הפרש()PDPתמ"משם
2000

502622-120קפטן
391493-102מידאו

426500-74סופרים

610683-73דאמסל

468536-68רתאל
657693-36לילאק

המטיהמבחןיצלשתיםלהבטיםנעבורכעת

שלוחותיו.כלעלשהיה,

פריםסוגי2001:אפרילמבחן

הואואיךהחדשהמבחןעלסקירהלהלן



נבחנים,פריםהשונים:הפריםסוגיעלהשפיע""

הגל"בנותעםנבחניםחדשים,נבחניםפרים

צריךחו"ל.ופרימבטיחיםצעיריםפריםהשני",

הפריםבלוחשנראהשהשינוייםבחשבוןלקחת

נובעים2000(אוקטובר(הקודםהמבחןלעומת

סיבות:משתי

הגנטיים;הערכיםשלחדשחישוב)1

בנותל"פוריותההורשהאומדןהוספת2(
באינדקס.הפר"

בחמ"מייעדבובהמשך,שנעשהההשוואות

פוריות"כוללשלאהישןבאינדקסהיינו96,

הפר".בנות

נבחניםפריםא)

החדש:הפריסלות

להובילממשיךהישנות))92%סינבדבןסדק

164שלעצוםפיד""עםואתועושההלוחאת
מוצקיםחלב,בהמוןמצטייןהואחמ"מ.ק"ג

מעלשיפוטתכונותבינוניים,סומטייםותאים
הואסדקלעגלות.מתאיםדיואפילולסבירות

ק"ג).23.8שלחזויהפרש(בחסדחלבוןיצרן

בחלקיפהשמתבססיםהנבחניםהפריםבין
לוח:שלהעליון

כפרמעמדמחזיקאקסטרא)בן(אבשה
מרשיםבינונית,ריכוזיותובעלחלבי""

סומטייםבתאיםסבירשיפוט,בתכונות

בכלסבירבהחלט,מאוזןפרזהובנות.ובפוריות
בשיפוט.מעולהואפילו

מאד:מאוזןפרהואההולנדי)ג'בוט,בן(גבון
חולשותעםבחלב,בסדרהזמןובאותוריכוזידי

דיסומטייםתאיםאבלשיפוט,בתכונותקלות

נמוכה.קצתבנותופוריותגבוהים

פלוסבינוניבחלב,נמוךפרהוארגע
מאדנמוךבשיפוט,מינוסבינוניבמוצקים,

בנותבפוריותטובסומטיים,בתאיםטוב!)(
עגלות.להזרעתומתאים

גומז,צליין,(שבלוחהנבחניםהפריםשאד
היוכברוסקורר)קייזרטבח,מועד,קפל,פלין,

2000(.אוקטובר(הקודםבמבחןנבחניםפרים

קבוצהבקרבחדשותבשורותאיןבקיצור:

שתופשיםהנבחניםהפריםשלזאתחשובה

בצמרת.מקום

בצמרתתזוזות
החישובביןהפדיםבערכיהיושינוייםאיזה

2000(?אוקטובר(הקודםוהחישובהנוכחי
96.ב-חמ"ממוצגיםהנתונים

אפרילחישובאוקטוברחישוב

הפרש96(חמ"מ(962001(תמ"מ(2000הפר

-,779772סדק

55262270גבון
49554954אבשה
47448410מסול
,4595064קפל
4364393מועד

427328-99גופי

419225-194קוטב

40642216קפה
399242-157רגיל
37341037צליין
35937011קייזר
35038131גומז

תחלובות(רשומותל-1156מ-14וכעברגבון,

מצדאבל96בחמ"מק"ג70הוסיףנזעפות),
בנותפוריותבגללנקודות81הפסידשני

לזהדומהעדךעםנשארהכלשבסךנךנמוכה,

הלוחבצמרתיפהוהתמקם2000אוקטוברשל

מ-78שעבראבשה,גם2000(.חמ"מק"ג)541

96.בחמ"מעלהרשומות,1ל-27

הקודם)במבחןרשומות)84קוטבלעומתם,

)48ורגיל96,חמ"מק"ג200בכמעטצלל

חמ"מק"גב-157ירדהקודם)במבחןרשומות

בתחילתבנותהרבהנוספולקוטב96.

לתזוזותגורםשלעתיםמצבהתחלובה,
בחישובנכלליםהעדרספרבמערכתחריפות.

הגנטיים)הערכיםחישובלצורך(התחלובה

פרלכן,ויותר.חליבהימי34להןשישפרות

אשרעדלשינוייםצפויבנותהמוןלושנוספות

כאלהמקריםהרבההיולראייה,נרגע.המצב

111הואאגב,דרך(טבעסיר,סינבד,בעבר:
ועוד.שעולהניקורר2000(,בחמ"מ

רקבחישוביםכולליםבהולנדזאת,לעומת

הארוכהההמתנהחליבה.ימיל-180מעלפרות
ליציבותתורמתחליבה)ימיל-180עד(יותר

בהתקדמותפוגמתשנימצדאךהתוצאות,
בנושא.דילמהכאןישהגנטית.



חדשיםנבחניםפריםב)
קיבלוהראשונהשבפעםהפריםהםאיזה
כאןבנותיהם?נתוניסמךעלגנטי,אומדן

הקודםהמבחןשביןפריםבחשבוןנלקחים
ל-75%להגיעכדינתוניםאספו""לנוכחי

שנתילידיכאלה,פרים33היולפחות.הישנות,
הבאה.בטבלהמובאותהתוצאות996~.

מספרחת"מתמ"מאבשם
רשומות2000ק!נ69הפרהפר
מספרחת"מתמ"מאבשם
רשומות2000ק!נ69הפרהפר

89118177ג'בוטגוחן
30029276ג'בלגיבוש
2984102לירזלירן
29)134146שנףשולי
441670טבעשבט
20315862מרדקפףמדיר
107-9692-מרדקפףמעד
19-1283-תלילדן
38435188צלסיוסצץ
1972187טבעטיפ

249477טבעטיפה
28873--359--סקוררסורג
7113180-רבמבהרבת
1416884לפרימרף
97138186טבעטוף

127-60170-סקטורסורבל
74189--143--סקוררסקל
16326377סקוררסקוץ
53--308סקוררספקן

203-134סקוררסקורפ

93-153צפריגמפי
48--306מסקוטמטוס
75977-סקוררסבלן
25529272לפריגטם
75--222לפריגפרור
58--176לפריגפת
35-39רסמרקסני
96-57מידתמס
NWD-14-122סץ

101--1191-לפרימטוב
86--153מסקוטמגנט
43--1לפרימלר

326-50מסקוטמסקן

נבחרולפיו(הפריםשל96החמ"מממוצע
למדי.נמוכהתוצאהק"ג,82הואהוריהם)

שאיןאלאהממוצע,כךכללאהיאהבעיה

צץ,ביניהם,הבולטמצטיינים!שממשפרים
ביןחדשה...להודעהעדסומטייםתאיםמוריש

ראויאחדאפילואיןחדשיםנבחניםפרים33

ממשכאן).עדהתוצאותפיעל(ללוחלהיכנס

מזל!חוסר

2000(אוקטובר(הקודםהמבחןבעקבות

נכנסוחדשים,כוכביםהתגלולאבושגם
במבחןורגיל.גומזצליין,הפריםלוחלתחתית
ושמרוקצתעודהשתפרווגומזצלייןהנוכחי

חזקנפלזאת,לעומתרגיל,בלוח.מקומםעל

תוסיפוהטיפוחית.מהנבחרתונעלםק"ג))157

מספרשלהבריאותיותהתקלותאתהזהלמצב
רגע)סינדי,סשה,רבמג,סידון,(בולטיםפרים

טוב.הכילאלמצבשנקלענוותבינו

השני"מ"הגלבנותעםנבחניםפריםג)

מבנותנתוניםלקבלשהתחילופריםלהלן
נהיוכאשרמהזרעותכתוצאההשני",הגל"

ופליזבולגופי,בוילר,ללוח.והוכנסונבחנים""
מבנותנתוניםשלרציניתתוספתקיבלוכבר
השני".הגל"

~twfnאפרילחישובאוקטובר
הפרש96(חמ"מ(962001(חמ"מ(2000הפר
427328-99גופי

225-20-245ג'יבלי
317180-137רינבו

9213745שטוח
234188-46מגף

23429460בול
-267149118בוילר
384272-112פליז

גופישלהכוללתהירידהמדאיגה

1000בסביבותהיהערכו1998שבאוקטובר
וכעתהישן)הבסיסעלמחושב(96בחמ"מ

נטוירידהחדש),גנטיבסיסעל(ל-328התכווץ
כ-שלגנטי)בסיסשינויבגיןהבדליםבניקוי(

ל-100,000מעלביצעגופי96.חמ"מק"ג430

9,000חולבות,בנותכ-5000לוישהזרעות,

לקוותישבדרך.אלפיםכמהועודעגלות

הפריםרובהאחרונה.מילתואתאמרשטרם

בראשיתבנותמ"עודף"כרגעסובליםהאלה

נוטההמבחןבושלבוזהוהראשונה,תחלובתן



%חלבון,%שומן,חלבהפרש96חמ"מהפר
3111800.010.02הוריולפיסקורפ

203108-60-0.010.02בנותיולפי

190-3140.220.14הוריולפיגפני
176-14-4540.210.17בנותיולפי

4701890.060.07הוריולפיקוטב
)225-245-2260.130.1בנותיולפי

380-340.120.10הוריולפיצלול
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