
פוריות*טיפוח

2002:בספטמברהגנטייםהערכיםהישוב
פירושיםעובדות,מספרים,

פריםסוגי2002:ספטמברמבחן

לבקרהמחלקהשה"מ,-הוכמןדניאל

הדוד"?גאון"יופיעהאםהפעם?יהיותוצאותאיזהבציפיה:מלווהחדשגנטימבחןכל

המבחןתוצאותיגיעוכאשרמהםהמצופהאתיוכיחוהמבטיחיםהצעיריםהפדיםהאם
כ-100שלהביצועיםסמךעלראשוןמבחןשנבחנוהפריםהאםראשונות?בנותפיעל

מאוחרבנות,ואלפימאותלהםמתוספותכאשדהמחושביםבנתוניםאיתנותיוכיחובנות
יותר?

הואואיךהחדשהמבחןעלסיירהלסלו
נבחנים,פריםהשונים:הפריםסוגיעלהשפיע
הגלבנותעםנבחניםחדשים,נבחניםפרים
חו"ל.ופרימבטיחיםצעיריםפריםהשני,

נבחניםפריםא)
בצמרת.תזוזות
החישובביןהפריםבערכיהיושינוייםאיזה
מוצגיםהבאהבטבלההקודם?והחישובהנוכחי

הקפיצות)10הבולטיםההפרשיםשלהמקרים
החישובביןהבולטות)הצלילותו-10הבולטות
נכללו2002.במרץשנערךזהלביןהנוכחי

במבחןה-50מקוםעדשדורגופריםבהשוואה
הקודם.



הפדשם

אקסטרים
מידאו
פציל
פורץ
גוט

דאמסל
אבשה
לילאק
צלע
רגיל

הפרשהורשהאומדן
מהמבחן01לחמ"מ

הקודםבספטמבר
762152
54)(111
א4564
א5272
41573
1(7אא7
67469
69ח64
א4175
57ן44

הפרשם

מדר
מידאו
קאש
מועד
דעת
ספל
ווגי

מקוץ
סשה
פצפון

פורץ,פציל,שלהיפהבעליהלהיווכחטוב

להתחזקהמשיךאבשהורגיל.צלעאבשה,

בצעדיםופורץ,פצילגםבלוח.צמרתלפרוהפך

הולכיםלב,שנשיםבליוכמעטמהוססים

הפרים.בצמרתוקבועמכובדמקוםותופסים

מ-120ועבררשומות1ל-19מ-93עבר(למדר

ימיל-268לבנותיוממוצעיםחליבהימי

60איבדהוארצינית.נפילההיתהחליבה)

אומדןירידתעקב2001(חמ"מק"ג(נקודות

באומדןירידהעקבנקודות60לחלב,הורשה

ירידהעקבנקודות60ועודלסת"סהורשה

צלילות
הורשהאומדן

-
הפרש

מהמבחן01לחמ"מ
הקודםבספטמבר

-
א367-11
3)(1-156
135-א35
א6-ח26
276-55
452-53
536-35
333-25
352-24
ש-465

מכלחטףבנות:לפוריותהורשהבאומדן
בנותפוריותמצדניזוקמרקהגםהכיוונים...

לתכונהאומדןלוהיהטרםהקודםבמבחן(

זאת).

חדשיםנבחניםפריםב)

קיבלוהראשונהשבפעםלפריםהכוונה

כאןבנותיהם.נתוניסמךעלגנטיאומדן
הקודםהמבחןשביןפריםבחשבוןנלקחים
2001(חמ"מ(נתוניםמספיקאספו""לנוכחי

ויותר.הישנותל-7590להגיעכדי

ימירשומותהורשהאומדןהאםאבאבשם
חליבה01לתמ"מ

פצפוןמקוררסגפון
בוטחליליליבה
סנפירדאמסלדנדן

קאיגופיגוקאי
פצפוןנורדקפנור

פצפוןקאשקושתא
סיזרדאמסלדרדר
ארנקגופיגונק

שרשלילילימון
פרחחסיזרסגין
שטוחנורדקפנקטר
בוטחמידאומליס
פלורסקוררסולר
נדרלילילידר
פצפוןלילירוס
טבעקאשקלה

פצפוןנורדקפנרקיס
פצפוןבוילרבוצון

בנות.לפוריותמבחןעדייןאיןלפר

א9"77
59135
2)(1א59
117ח47
475131
4557)(
42)1.122
4)1)(133
65י362
356119
122א31
3)(714)1
1)(1ח22
1(7יא()2
251156
227135
22693
19773

7)(1
)(31
ח13
א12
153
179
1)(1
661
1)(3
193
591
156
113
151
95
177
161
1דא
16)(
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ותחילת1997סוףילידיכאלה,פרים19היו

נבחניםפרים18היוהקודםבמבחן1998.

חדשיםנבחניםפרים37שלקצבהיינוחדשים,

שלהמוצהרהיעדמןרחוקשהואיבוללשנה,

דורשזהנושאלשנה!נבחניםצעיריםפרים60
איןכיהטיפוח,למערךהאחראיםידיעלבחינה

לשנהשנבחניםהפריםבמספרשצמצוםספק,

אתמפחיתצעיריםפרים60שללמטרהמתחת
לאתרשמנסיםהכוכבים""אתלמצואהסיכויים

להשיגה.היהשניתןהגנטיתבהתקדמותופוגע

הפריםרשימתהובאההקודםבעמוד

ל-7556לפחותשהגיעוהחדשיםהנבחנים

לפימסודריםוהפריםהנוכחיבמבחןהישנות

2001.ל-חמ"מהורשהאומדן

בראשיתבנותעםנמצאיםפריםמספר

עשויים/עלוליםהחישוביםולכןהתחלובה

לקבוצתההורשהאומדןממוצעלהשתנות.
מעברהרבהבמיוחד,גבוה373,הואהפרים

בה2002,במרץראשוןמבחןשקיבלהלקבוצה

החדשיםהפריםמתוך85.היההחמ"מממוצע

הגדילמובטח.הפריםבלוחשמקומםכאלהיש

שהשיגההולנדי)דאמסל,ובןדליההפרלעשות

זרמהמפיקאינוהפרהמזללרוענקודות.777

כך.עלמאדוחבל

שהםשנקווהחדשיםכוכביםצמחובנוסף,

הבריאותי:בצדבסדרגם

חמ"מ.נקודות591השיגסקורר,בןסופון,

מוצקים,בהורשתטובבחלב,בינוניהוא

טובהבנותפוריותעםנמוך,בסת"סמצטיין

סבירות.דישיפוטותכונות

בחמ"מ,589ההולנדי),לילי,לורדובןליבה

הטוביםהפריםמסורתאתהרבלצערנוממשיך

וחבל.עוד...איתנושאינם

לפרים,כאבשמצטיין-דאמסלבןדנדן,

הורשהאומדןלוישחמ"מ.נקודותל-487מגיע

בסת"ס,טובבמוצקים,מאדריכוזילחלב,נמוך

.)161עטין(בשיפוטומעולהבנותבפוריותסביר
מאדטובהיההפריםיבולהפעםבקיצור:

חדשיםפריםמספרוהתקבלוכלליבאופן

וליבהדליהאילוטוב.לוחלבנותניתןעליהם

יותרעודלהיותיכולהיההמצבבסדר,היו

הפרים37שלהאבותאתכעתנבחן
השנה:שנבחנוהצעירים

אומדןממוצעבניםמספרהפראבשם
2001תמ"מהירשתנבחנים

3554דאמסל
5323לילי

9(3(נורדקפ
א1(43מידף
3294קאש

4276סקורר
6!42גופי

אא)חבוט
א4!בוילר

((3צלסיוס
1(2ג'פרי
1(3-2פיזר
59-!טבע

סמךעלמצטייןפרעצמושהואדאמסל,

לחמ"מהורשהאומדן7881מקומיבנותמבחן

לפרים.אבבתורגםכמעולההתגלה2001(,

בינוניפרהואמוצאו,ארץשבהולנד,מעניין

כפרהתגלהכאןודוקאמיוחד,ברקללאמאד,

נוספתדוגמהזאתומעלה.משכמו
סביבה.נגנוטיפלאינטראקציה

השני"הגל"מןבנותעםנבחניםפריםג)

מבנותנתוניםמקבליםשכעתפריםלהלן

כאשרשבוצעומהזרעותכתוצאההשני,הגל
הוכנסושכאשרכיוןבלוח.והיונבחנים""נהיו

נשמור96,חמ"מהיההטיפוחאינדקסללוח

השינויים.אחרלעקובכדיזהקריטריוןעל

ספס'חישבמרץחישובאכוססחישובהפו

96(מ"מח1620021(מ"מת1620021(תמ"מ,2001
ח28729(6)פציל
424א39336פורץ
1228(7222!קפה
230227316קוטב
1338(34442מועד
545א!4!49גבון

בתהליךנמצאיםוקוטבקפהפורץ,פציל,

לקבלתהאופייניתהנפילהאחריהתאוששות

ונבזןמועדחדשות.מבכירותשלגדולמספר
במהלךרקהשניהגלבנותלקבלהתחילו



והחלבהבקרמשק

בליהמשבראתעברגבוןהאחרונים:החודשים

נקווהיחידות.כב-80נפלמועדואילובעיות
בהמשך.ויתאוששהמכהאתשיספוג

נפילה(הזאתהתופעהעלמסתכליםכאשר

כלשהולפרהמחושביםהגנטייםהערכיםשל

מבנותנתוניםשלגדולמספרמקבלתכתוצאה

-Ripהמכונהמבכירות)ברובןשהןהשני,הגל

dip,הפרעםשקרהמהעלפוקוסלעשותשווה

סקורר.
סקוררשלמחדשועלייתונפילתועלייתו,
תוקנושלהלןהערכיםשכלונומרנקדים

אליוהנוכחיהבסיסשהוא1995,לבסיס

הופיעסקוררהגנטיים.הערכיםמתייחסים

עם1995,באפרילנבחןכפרהראשונהבפעם

ק"ג5.8חלב,ק"ג99שללחלבהורשהאומדן

חלבון.ק"גו-4.0שומן

שלבלאותוונגיעבזמןקטנהקפיצהנעשה

סקוררבולפר)6מס'מבחן-1997אוקטובר(
הפרים,לוחבצמרתבגאווההמופיעפרהיה

תוצאותהראשון.הגלמןבנותיועלעודונשען

בהמשך,שבאוובמבחניםהנ"לבמבחןסקורד
הבאה.בטבלהמוצגים

סת"סא"התלבוןא"השומןא"החלבא"הרשומותמבחןמס'מבחןמועד

97אוקטובר
98אפריל

98אוקטובר
99אפריל

99אוקטובר
00מרץ

00אוקטובר
01מרץ

01אוגוסט
02פברואר

02ספטמבר

554
7628
81239
94746
107335
1111710
1216226
1322132
1428204
1534398
163954)(

8.8-0.12
931-0.

-2.531.)(-

1.3

-0.10
1.3-0.12
3.4-)(.16
3.6-0.15
4.1-0.15
5.6-0.15
6.8-0.15

סקוררמבחני

שלעקביבתהליךנמצאשהפרלראותניתן

ומתפטרשהולךככל(ובהדרגההתאוששות
שהיוהגנטייםלערכיםחוזרשלו)מהמבכירות

ה-Rip-dip.עקבנפילתולפנילו

19610.1
20310
-195-5
-129-0.5
-60)(.5
-660.8
162.2
192.8
292.7
793.6
3414.9

נתוניםלקבלהתחילסקורר98באוקטובר

הפר),של8מס'מבחן(השניהגלמבנות
האםהשאלה:נשאלתלקרשים.אותושהפילו
ז"א(אמיתיתנפילהמשקפתזאתנפילה

לאהראשוןהגלבנותעלהמבוססשהמבחן
שהיאאוהפר),שלהנכוןערכואתשיקף

עלהמבכירותשלרעהמהשפעהנובעת

מתאפיינותסקוררשבנותנניחמבחנו?

רציניתוקפיצהנמוכהראשונהבתחלובה

נתוןברגעאםאזיובהמשך,שניהבתחלובה

פרותשלבמיוחדגדולמספרישלפר

עללרעהמאדישפיעוהןהראשונה,בתחלובתן

מבחנו.תוצאות
סקוררשלהמבחניםאתמציגהבאהתרשים

היום.ועדמאז
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עלנתוניםנציגהתמונהאתלהשליםכדי
להיום.נכוןניקוררבנות

אחוזייצורמס'מס'
יציאה91(חמ"מ(רשומותתחלובה

1180101096915.5

2134021158820.0

361961152120.0

בלוחומקומומצנףיןפרהואסקוררבקיצות

תוצאותשמעדיףמימוצדק.אכןהחדש

לאחוזילבושימו5~100,שלהישנות(בדוקות

אגב,סקורר.אתשינצלבנותיו)שלהיציאה

סופון(בלוחנבחניםבניםשניעודלסקורר

למעלותיו.נוסףאישורשמהוויםוספל)

מבטיחים.צעיריםפריםד)

בלוחשהופיעוהפריםומתרביםהולכים
להםישושעכשיומבטיחיםצעיריםכפרים

מןלנבועיכולהבניתולפיהוריםלפיהמחושב
מספרהצעירים:הפריםשלהמוקדםהמבחן

בתחילתבנותובעיקרבנותשליחסיתנמוך

נכללוובהנוספתבדיקהערכתילכןהתחלובה.

לפריםשהפכוהמבטיחיםהצעיריםהפריםרק

שמבחנםבהנחה2000,שנתבמהלךנבחנים
איתן.יותר

הפרשהוריםלפיבנותלפיהפרשם

-36939425קפל

ן39928316גבון
-296400104קוטב

-33134918סבן

-289409120צפל

קטנהאכןק"ג,30-היאהממוצעתההטיה
הנוכחי.המבחןבפרישהתקבלמ-82-יותר

אךרגילשימושלעשותשניתןהיאהמסקנה

צעיריםכפריםהמוגדריםבפריםמבוקר

הפרשהוריםלפיבנותלפי

4204128
36239533-

85278193-

251451200-

778645133
227387160-

400528128-

חליבהימיבנותמס'הפרשםהפרמס'

122110קושתא3834
65103נונק3853
116160בוצע3850

5695לידר1385
98170דליה3833
135177רוס3829
133166דרדר3832

מחושביםגננתיםערכיםולכןמאבותבנות

פריםל-7ראינתיםמבחניםמספוהפעםלפיהן.

כאלה.

אסמאד.טובההיתההתוצאההפעם

מבחגגהאחראוזהפרעםהקשייםמןמתעלם
העגליםבחירתבטיבמתרכזאלאמעשית,

דליה,(שבעהמתוךשלושהצעירים:כפרים

להתברגכדיציוניםמשיגיםודרדר)קושתא

בולט.באופןמצטייןדליהכאשרהפרים,ללוח

הערכיםבחישובהדיוקלסוגייתועכשיו

2001(חמ"מ(הגנטיהערךבממוצעהגנטיים.

מתחתק"ג82הואבנותיהםלפיהפרים7של

עקביתזאתמגמהההזרים.לפיהמחושבלערך

מסויימת.בעיהעלומצביעה

הערךביןההתאמהלחוסראחתסיבה

לפיהמחושביםההורשהאומדנימבטיחים:

ישבממוצעכיעם(טובחיזוינושיםהוריהם

הגנטי.ערכםשלמעלה)כלפיקטנההטיהלהם

שלבנות)לפי(הממוצעהגנטיהערךועוד:זאת
יותרגבוההואהמבטיחיםהצעיריםהפרים

הפריםשלהממוצעהגנטיהערךמאשר

הפרים!בלוחהופיעואיתםהנבחנים

מקומי.מבחןעםחו"לפריה)

ההורשהאומדניהתקבלוהנוכחיבמבחן
ארוחו"ל:פרי2שללפחות)יל75שלהישנות(

01(,חמ"מק"ג)63וארוס01(חמ"מק"ג)311
הפריםלוחשלהסףלערכימתחתשניהם

הנוכחי.

fim~'הבא.במבחןלהתראות


