
פוריותט'פוח
מספרים,2001:באוגוסטהגנטייםהערכיםהישוב

ופירושיםעובדות,

לבקרהמחלקהשה"מ,-הוכמןדניאל

הגנטייםהערכיםאתלחשבנהוגבארץ

השנהובאוקטובר.באפרילבשנה:פעמיים

ולבצעואוקטוברמבחןאתלהקדיםהוחלט

לאהבצורת...לאורוזאתבאוגוסטכבד
יופיעואוליהפרים.בלוחאלאשמייםבמשקעי
השורות!אתשירחיבוחדשות"בשורות"

אתלבצעוהרצוןתשריחגימועדגםבנוסף,
הזרמהיבואאתלתכנןכדימוקדםהחישובים

אתלהקדיםההחלטהעלהשפיעוחו"למפרי
העבודה.
עורכותבחו"להטיפוחמערכותמרבית

מערכותהשנה.לאורךגנטייםחישוביםארבעה

מאשרלשנהצעיריםפריםיותרבוחנותאלה

לקבלמסחריאינטרסלהןישובנוסףבארץ
סחורהלהוציאשיאפשרבהקדם,נתונים

סוף-סוף.הכנסותלקבלולהתחיללשוקזרמה)(

שמקדימיםוככליקרההנהההמתנהתוכנית

הזמןפרקאתמקצריםכךהמבחנים,בעריכת

פירות.להניבמתחילהצעירשהפרעד

ארבעהלבצעאצלנו,גםמוצדקהאם
ישאצלנובטוח.לאלשנה?גנטייםמבחנים

יגרוםוזהכ)-60(,שנהכלצעיריםפריםמעט

בספרקרובות.יותרלעתיםושינוייםלתזוזות

הגנטייםהערכיםהשתנותאחריעוקביםהעדר

משמעותישינוימופיעועםלמשנהו,מבחןבין

בהתאם.ופועליםעליועוליםכלשהו

הטיפוחאינדקס

אתכוללהנוכחיהטיפוחאינדקסשידוע,כפי
שומןחלב,(ייצורלתכונותההורשהאומדני

בנות.ולפוריותסומטייםלתאיםוחלבון),

כ-82%,הואבאינדקסהייצורתכונותמשקל

משקלםבנותופוריותסומטייםתאיםולגבי
המקצועיותבוועדותאחת.כלכ-996באינדקס
ויכוחלעתיםמתעורררפתניםעםובשיחות

הטיפוחבאינדקסלכלולשישהתכונותסביב

כדימהן.אחתלכללהעניקשישוהמשקל

כמהלהקדישחשבתיהנושא,להבנתלתרום
טיפוח.אינדקסשללמשמעויותשורות

הטיפוח,יעדאתמבטאהטיפוחאינדקס
בדרךלמגדלים.רצויהפרהשלסוגאיזהדהיינו:

הפרהסוג""אתהטיפוחכיעדמגדיריםכלל
אתתשיאלעתידהנצפיםהייצורשבתנאי
ברווחיותשמדוברלבשימוהמגדלים.רווחיות

לכולנושברורכיוןוזאת,בהכנסות.ולא
לבטח(בלבדבהכנסותתלוילאברפתשהרווח

חשיבותשישאלאמסויימת),בתחלובהלא

הייצור.עלויותשלמקביללצמצוםרבה
אבלהרבה,שמייצרתבפרהמעונייניםבסיכום:
עמידהטוב,מתעברתהיאהזמןשבאותו

מספרלאורךמעמדמחזיקהעטין,לדלקות
בעיותלהאיןבעיות,בליממליטהתחלובות,

כזאתלהגידמספיקלאמה?אלאוכו'.רגלים
לתתשצריךאלאכללי,באופןרוצהאניפרה

תכונותשישכיוןהשונות,לתכונותמשקלים
יותרשהןוכאלההרווח)בעניין(הרבהששוות

כלכלייםמשקליםמתןהזאת,הסוגיהמשניות.

פשוטה.לאכללהשונות,לתכונות
תכונהכלשלהתרומההיאמהלהעריךדרוש
אחתבתכונהשיפורהריהכללי.לרווחותכונה
אחרת.תכונהחשבוןעלמקרים,בהרבהיבוא,
הנסיגהאתלמתןרוציםאםחינם:ארוחותאין

בחלב.בהתקדמותיעלהזהבפוריות,הגנטית
מוכניםכמהולהחליטלחשבדרושבקיצור,



לסגת)לאאו(לשפרכדיחלבעללוותר
פשוטות,לאהתשובותשנאמר,כפיבפוריות.

ניתןשבאמצעותםכליםמחקרים,קיימיםאבל

כליםאיןוכאשרלהחלטות.ולהגיעלכמת
בטןתחושתלפיהולכיםאזיבנמצא,מדעיים""

מאדאנובארץדוקאמיז).של(הגיוןאו
לאינדקסשהוכנסובמובןבנושא,שמרנים""

ברורקשרלהןשיששהוכחתכונותרקהטיפוח
שלתוצאההואלהןשניתןוהמשקללרווחיות

מחו"ל).אומקומי(מחקרעבודות

טיפוחבמערכותנטייה,נוצרתלאחרונה
שעדתכונותהטיפוחלאינדקסלהוסיףבחו"ל,

דוגמאותאביאבו.נכללולארב,לאזמןלפני

טיפוח.מערכותממספר

כעתמכילה-נקזאינדקסהברית,בארצותי4

חלבון;ק"גשומן;ק"גהבאות:התכונותאת

עטיןליגמנט;פטמות;מיקוםעטין;עומק

קדמי;עטיןחיבוראחורי;עטיןרוחבאחורי;

מאחור);מבט(רגליםצדדית);זווית(רגליים
לרגליים;כללישיפוטהטלפיים;חיבורזווית

סומטיים.ותאיםיצרניתהישרדותכללי;ציון
באינדקסהתכונותמשקלתכונות.15בס"ה

5796,מהוותהייצורשתכונותכךמתחלק

14%.בריאות""ותכונות29%השיפוטתכונות
בשימוששהיהה-INETאינדקסבהולנד,י4

ה-'DPS.אינדקסידיעלהוחלףעשורבמשך

לאשהכניסהעובדהשלבים,בשנינעשההשינוי

ה-כעתלרפתנים.ובעיקרלמערכתבלבולמעט

DPSק"גהבאות:התכונותאתבתוכומכיל

סומטיים;תאיםחלבון;ק"גשומן;ק"גחלב;

קדמי;עטיןחיבורעטין;עומקחליבה;מהירות

שלהמלטהאופןבנות;פוריותפטמות;אורך

הפרשלהמלטהאופןהעגל;אבבתורהפר

והישרדותלרגלייםכלליציוןהאם;אבבתור

מן5796שמקנותתכונות,13בס"ה:יצרנית.

ליתר.ו-4396ייצורלתכונותהכוללהמשקל

הטיפוחאינדקסאתשינוכןגםבקנדהי4

כללי;עטיןשומן;ק"גחלבון;ק"גכולל:והוא

גוף;גודלהישרדות;לרגליים;כללישיפוט
היחלבות.ומהירותעטיןעומקסומטיים;תאים

לתכונות5796כעתמעניקההתכונותחלוקת
מספרהכולל(הישרדותלאינדקס3896הייצור,

לבריאותהקשורותלתכונותו-596תכונות)

מבינותהטיפוחמערכותכלבקיצור:הפרה.

ומוסיפותהכללאזהייצור)(שהכנסות

שתורמותתכונותויותריותרלאינדקס

כן,לפנישנאמרכפיהייצור.עלויותלצמצום

קצבלאינדקס,תכונותשמוסיפיםככל

אבל,פוחת.נפרדת,תכונהבכלההתקדמות

כוללת,בראיההכל,שבסךמביניםכולם
יותרגדולרווחשמשאירהפרהמקבלים

לבעלה.
שינוייםגוררבאינדקסשינויכלזאת,עםיחד

העתודותרשימתוהפרים:הפרותבדירוג

כאשרמשתנהקודםאינדקססמךעלשנבחרו

עלשנבחרוצעיריםפריםשונה;אינדקסמופעל

מסויםבזמןבשימוששהיהאינדקססמך

אינדקסכאשרלאי-רלוונטייםלהפוךעלולים

משניםכאשרלמעשה,לפעולה.נכנסחדש

מתחילותבשטחהתוצאותטיפוח,אינדקס

שנוכחנוכפילפחות,שנים6-7אחרילהתקבל

לטובתב-1991שלנוהאינדקסשונהכאשר

החלב.מוצקיהגברת

פריםסוגי2001:אוגוסטמבחן
הואואיךהחדשהמבחןעלסקירהלהלן

נבחנים,פריםהשונים:הפריםסוגיעלהשפיע""

הגל"בנותעםנבחניםחדשים,נבחניםפרים

חו"ל.ופרימבטיחיםצעיריםפריםהשני",

נבחניםפריםא)

תזוזותעםיציב,מבחןעלשמרוהלוחפרי

אתלצייןישהמשתפריםביןמאד.סבירבגודל
ל-142מ-95שעברההולנדי)צלסיוס,בן(צליין

הואצליין2000.חמ"מק"ג81והוסיףרשומות

בשיפוטמאדטובסביר,חלבעםאבלריכוזיפר

בנות.ופוריותסומטייםבתאיםחלשקצתאך

כפרמעמדמחזיקאקסטרא)בן(אבשה
מרשיםבינונית,ריכוזיותובעלחלבי""

סומטייםבתאיםסבירשיפוט,בתכונות

בכלסבירבהחלט,מאוזןפרזהבנות.ובפוריות
בשיפוט.מעולהואפילו

מאד:מאוזןפרהואההולנדי)ג'בוטבן(גבון
חולשותעםבחלב,בסדרזמןובאותוריכוזידי

דיסומטייםתאיםאבלשיפוט,בתכונותקלות



נמוכה.קצתבנותופוריותגבוהים

מגיעיםאינםהאלההפריםשלושתאמנם

באופןשהצטיינווסדק,סידוןשלליכולת
ויציבאיתןהפריםלוחבצמרתמצבםמיוחד,

הנוכחיים.לצרכיםיפהמענהנותנימוהם

2001אוגוסטתישוב2001אפרילחישוב
הפרש2000(חמ"מ(2000(חמ"מ(הפר

541491-50גבון

403354-49קפל

378344-34מועד

406382-24גומז

5435441אבשה
3303311סקורר

4204233רגע
3373458קייזר
72073010סדק
40644236פלין
34839547טבח
41249381צליין

חדשיםנבחניםפריםב)

קיבלוהראשונהשבפעםלפריםהכוונה

כאןבנותיהם.נתוניסמךעלגנטיאומדן
הקודםהמבחןשביןפריםבחשבוןנלקחים
ל-7591להגיעכדינתוניםאספו""לנוכחי

מועדהקדמתשסיבתנזכירלפחות.הישנות,

האםלבחוןהיתה,לאוגוסטמאוקטוברהמבחן
שיצדיקכזהמבחןעםחדשים""פריםיופיעו

הפרים.ללוחהכנסתםאת

1996שנתילידיכאלה,פרים35היוובכן,
מהסוגכוכביםביניהםאיןאמנם1997.ותחילת

כיוןחיוךלהעלותמותראךסידון,אוסדקשל

ישבכלל.לא-רעיבולהניבהנוכחישהמחזור

חמ"מק"גל-350מעלחדשיםפרים6לנו

הבאה.בטבלהמובאותהתוצאות2000.

)517הלוחלצמרתשייכנססקורר,בןספל,
חלבבתכונותיו:מאדמאוזן2000(,חמ"מק"ג

מאד,נמוכיםסומעוייםתאיםבסדר,ומוצקים
ופוריות105כלליעטיןעםסבירגופנישיפוט

אופןגםמצטיינים.ממשוהישרדותבנות

לפיעתהלעתשמחושבבעגלות,ההמלטה

טוב.ממשמבכירות,המלטתשלהתוצאות
בלוח.גבוהמקוםשתופסמצוייןפרבסיכום:

בצמרתתזונות
החישובביןהפריםבערכיהיושינוייםאיזה
הנתונים2001(?אפריל(הקודםלחישובהנוכחי
2000.בחמ"ממוצגים

הפרים,ללוחהוכנסעודקיץשבלוחסקורר,

נוסף:בןעםיכולותיואתומוכיחלעדנהזוכה

מאדדומה2000(,חמ"מק"ג)383ספקן

מאדמזכיריםשניהםמעשיובאופןלספל
סביריםעצמו:סקורראתהכללייםבקווים

בתאיםומצטייניםושיפוטייצורבתכונות

והישרדות.בנותפוריותסומטיים,

ק"ג)400סגהואהשלישיהמקומיהנציג

הואייצורשבתכונותסינבד,בן2000(,חמ"מ
סומטייםבתאיםמצטייןואףבהחלטסביר

נמוכים.

שלושהעודישהנ"ל,הפריםלשלושתבנוסף
ק"ג)486ווגישמצטיינים:חו"ל,פריבניפרים

עםבחלבטובההולנדי,וודהבבן2000(,חמ"מ
סומטייםותאיםגבוהיםיחסיתמוצקים

עםמסקוט,בנישניהםו-מסקו,מקסבירים;

מקבהתאמה.2000,חמ"מק"גו-483396
הוכנסלאולכןלמכבירסומטייםתאיםמוריש

בתאיםסביריותרמסקוהלוח.פריבין

החדש.בלוחיתברגולכןסומטיים

החדשיםהנבחניםהפריםשלהממוצעהערך

וזאת2000חמ"מק"ג104היהבמספר))35

2000חמ"מק"ג79שלממוצעלעומת



מבחןשלהחדשיםהפריםעבורשהתקבל
יותרהרבההיההיבולהפעםאכן,2001.אפריל

2001חורףהפריםלוחבזמן:בדיוקובאטוב
מהקודמים.סביריותרהרבהיהיה

פריםשלבנים11יששבטבלההפריםבין

שלהממוצעהערךחו"ל.פריבניו-23מקומיים
2000חמ"מק"ג187הואהמקומייםהפריםבני

63הואחו"לפריבנישלהממוצעהערךואילו

ג'פריבני11ישחו"לפריבניביןחמ"מ.ק"ג

מסקוטבניו-8חמ"מ)ק"ג13-שלממוצע(
במגרשבקיצור:חמ"מ).ק"ג149שלממוצע(
לגלותממשיכההמקומיתהסחורה""הביתי

המיובאת.מולעליונות

השני"הגל"מןבנותעםנבחניםפריםג)

מבנותנתוניםמקבליםשכעתפריםלהלן
כאשרשבוצעומהזרעותכתוצאההשני",הגל"

מספרחמ"מאבשם
רשומור2000הפרהפר

107ג~4סקירהאש,,
101א,,יידהבן,,י,י~ן,

4ds108מסקוטש,

ן,

סינבד

*eo,38

מסקוט

122שגי,
aes102,סקורר

32382רבןרגיל
277216ג'פריגפני
25077אלויסאלון
238113שבויסבוי

186139מסקוטמרן
160137סקאוטפיקפק

16065מעורבמיג
151108מסקוטמד
12854גופיגרי

12039טבעטופף
111135ג'פריגפרור
109106ג'פריגוצון
106116מסקוטמטוס
6261מסקוטמגוף

4971סינבדסידן
3889ג'פריגריס
21185ג'פריגמפי
4120מידאומס
2108ג'פריגוגי

970-ג'פריגסקו
1090-ג'פריגרין
27117-מסקוטנבדה

33425-סקטורסקורפ
9686--עפריעלת

124--164מסקוטמסט
187144-לפרימלר
253103-לסמרקמני
318147-סשהסע

402140-לפרימטוב



הקודםמהמבחןללוח.והוכנסונבחנים""נהיו

הגנטייםוהערכיםמשמעותייםשינוייםהיולא

תופעהקיימתיציבות.עלשמרוהמחושבים

שלבירידהשמתאפיינתdipחק-לכינוישזכתה
כאשרלפרים,המחושביםהגנטייםהערכים

השני"הגל"מפרותנתוניםמקבליםאלה

שלגדולמספריחסיתלהםישכאשרובעיקר
שלהקודםבגליוןהתחלובה.בתחילתמבכירות

עבודההציגעזראאפריםוהחלב,הבקרמשק

חורגתאינהשהתופעההיתה,מסקנתובנושא.

2001אוגוסטחישוב2001אפרילחישוב2000אוקטוברחישוב
96(חמ"מ(96(חמ"מ(96(חמ"מ(הפר
427328310גופי

225-20-132ג'יבלי
317180147רינבו
92137130שטוח
234188180מגף
234294298בול

267149151בוילר
384272258פליז

פיהן.עלמחושביםגנטייםערכיםולכן

פריםל-4ראשוניםמבחניםנוספוהפעם

וגרי.מגוףסג,מרן,כאלה:

2000(חמ"מ(הערךביןהשוואהלהלן

עלהמחושבהגנטיוהערךהוריהםלפיהמחושב
בחשבון,לקחתדרושבנותיהם.ביצועיפי

הפרשגנטיערךגנטיערךחליבהימימס'בזותהפרשםהפרמס'
הוריםלפיבנותלפי

139155186288-102מרן3754

3872400426-26סג3756

6110562123-61מטף3777

227--5487128355גרי3793

אםל?'מעלהכלפימוטהנ?חיעקבכנראה,(

הםהבמתביצועיפיעלהערכים?'כךהפרג

ההורים.לפימהחישוביותרנמוכיםלרוב

מקומימבחןעםחר'לפריה)

מקומימבחןשקיבלוחו"לפריהפעםהיולא

במבחןהכתביםהפריםעטרותבץחדש.
עםההולנדידאמסל,חו"לפריעתינמצאים

ק"תוו5-בעלה(2000חמ"מק"ג725

ק"מ668עםהלנדיהואגםלילאק,

המידעטיבפיעללצפותאיתן;מהתמדות

במתל?;מסתיםמספרעלהמבוסס(רק"ם;

להלןהמבחתם.עריכתבעתלהן)?'והתחלדות

לפרים96(חמ"מ(התטיהערךובהטבלה

העתי,הגל"מבמתנתוחםמקבליםשכעת

האחרתים.החיעחביםת?שלובמשך

מבטיחיםצעיפםפריםד)

כ"פריםבלוחשהופיעוהפריםומתרביםהולכים

מניבותבנותלהםישושעכשיומבטיחים"צעירים

96חמ"מלפינבחרוהפריםמעשישבאופן
צעיריםכפריםשולבוהםכאשרבתוקףשהיה

מבטיחים.

למהבדומהלהסיק,ניתןהנ"להתוצאותמן

ערךמתןשלהטיהשקיימתכאן,עדשנמצא
הפרהוריפיעלשנערךלחישובעודף""

הפריםבלוחמשלביםהיינואילולהם,בנוסף

לשםנכנסיםהיובארץ,שנבחנוהחו"לפריאת

2000(,חמ"מק"ג)469קפטןפרים:6עוד

)415רויאלק"ג),)457מידאוק"ג),)463קאש
ק"ג))372וג'בוטק"ג))409סופריםק"ג),

בערכיםאיתנהיציבותהראההמבחןבקיצור:

הפעםשנוספוהוא,והעיקרבאפרילשחושבו

להתברגשמצליחיםחדשיםנבחניםפריםמספר

להםנחזיקהפרים.בלוחריאליים""במקומות

אצבעות!
ף~יג~




