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גורמיםמספרשילובשלתוצאההואזה
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ההוכחהאתמהוויםמהולנדונוורנדולילילורד
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חיוביותהןהפריםשבמרביתהגופניהשיפוט

אותםשלבשימושהתומכתעובדה-מאד
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מבטיחיםצעיריםפרים
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17מתוךמידן)רוליז,רומי,לידר,ודנדן,
צעיריםבפריםשהשימושכךשבלוח.הנבחנים

להתקדמותבסיסהואבפרטובמבטיחיםבכלל
הנדרשתהזהירותעלשמירהכדיתוךגנטית
ישהמבכירות.באוכלוסייתההזרעותבפיזור

הזרעתעלממליצהאיננהשישיאון'להדגיש
באוכלוסייתמבטיחים"צעיריםפרים"
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חזויאומדןבעליאחד)כלבעגלותהזרעה

בעלישחלקםו-מ.2הנמוךולדותלתמותת
ילק,קופון,(בחמ"מגבוהיםהורשהאומדני

מכאןררוליז).ליטולין,טורפדו,דנדן,דוני,
לקיצור"מבטיחיםצעיריםבפריםשהשימוש

במיוחדמיותר,הינוהמלטה"אופןשלהמבחן
ההמלטהאופןעלהמידערמתכאשר

צפילפירקומוגבלאפסיהואזאתבאוכלוסיה
אבותיהם.
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חיובייםהםאלהשאבותבשלהגןלנשיאת
לוחליציאתעדה-'CVM.גןלנוכחותבהולנד
בנישלהתוצאותהתקבלולאהנוכחיהפרים

שכ-מתבררקבלתםלאחרעתהאולםהפרים
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צבעונית.במדבקה
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נבחניםפדים
-אםמשקסקוררצפצפון,(3811סופון1.

באומדןשעלהישראלידםקויזרעאל):קיבוץ
והפךחמ"מק"גב-222הקודםמהלוחההורשה
ימי255עםרשומות48יותר,מהימןלהיות
מאדושליליהחלבברכיבימאוזןפרחליבה.
בפוריותהואהגדוליתרונוסומטיים.בתאים
בנותיוהישרדותעלהמשפיעהעובדהבנותיו,

מבוקשהפדהנוכחי.בלוחהבולטוהואבעדד
בעדר.הנפוציםהדםקווישלהגבלהעםמאד

)395המלטהאופןלמבחןרקעגלותהזרעת
בעדר).העגלותהזרעותמסך
-אםמשקגופיצצלסיוס,(3908גלס2.

160עלהמתבססבלוחחדשפריסעור):קיבוץ
שגםומכאןחליבה,ימיו-148רשומות
מרכיבי)92%(.גבוההשלוהאומדניםמהימנות



שלביותרמרשיםמאזןעםמאתניםלאהחלב
ירשהפרבלוח).הראשוןק"ג,כ)-30שומןק"ג

פוריותגופי,שלהטובותהייצורתכונותאת

סופוןעםביחד(בעדרוהישרדותבנותיו
מגופילהבדילזה,לעומתהלוח).אתמובילים

להזרעתמומלץטוב.הואשלוהגופניהשיפוט
-המלטהאופןלמבחןרקלעגלותואילופרות

.396

-אםמשקרויאלצגופי,(3867יז-רוגי3.

שלושהללוחתרםרויאלכרמל):עיןקיבוץ
מאוזןהפרשבהם.הראשוןוהואחדשיםבנים

חיובי,חלבק"געםהחלבברכיבילהפליא

רשומות57עלמתבססהמבחןנמוך.אולם
המלצתנו137.הואשלהןהחליבהימישממוצע
ובתקוהל-10%מתחתבזהירות,בולהתחיל

ערכישלהתקוותאתיאששהואהבאשבמבחן
הואבנותיושיפוטשלו.הגבוהיםהחמ"מק"ג

היאבנותיופוריותרויאל,בניכשארטוב,

להישרדותנתוניםמספיקאיןועדייןשלילית

בהזרעותההמלטהאופןלמבחןהואגםהבנות.

316.-העגלות

משקאקסטדאצבוטח,(3651ץ'ו'-אבשה4.
הוותיקהפרטוביה):בארמושבנוימשק-אם

מלוחלהשתפרמקפידשמיני)לוח(בלוחביותר

המצטרפותהשניהגלבנותלמשנהו.אחד

מ-100,000למעלהבביצועיו.תומכותלמבחנו,

מסקוררעדייןרחוק(הישראליכעדרהזרעות
עדייןהזרעות).כל-200,000שהגיעהוותיק

בפרותנמוךבאחוזבשימושעדרלכלמומלץ
והישרדותפוריות1295.בעגלות,גבוהאולם

שיפוטגבוהים,ושומןחלבק"גחיובית,בנותיו
התוצאות,והישנותבעטין)במיוחד(נהדרגופני
מומלץ-בלוחביותרהגבוהההתכונות,בכל
שאפשר.מקוםבכל

-אםמשקדאמסלצסנפיר,(3822דנדן5.

בערכיעלההפרידידיה):כפרמושבמלצרמשק
ק"ג,ב-211הקודםהלוחלעומתשלוהחמ"מ

השומן,בק"גמרשימהבעליהבמיוחדוזאת
השיפוטתכונותוהחלב.החלבוןבק"גופחות
הפריםביןלהיותאותוהביאושלוהגופני

קצת(בנותיופוריותלמרותביותר.המבוקשים
שדרהפרגבוהה.היאההישרדותשלילית),

שהואאביולדאמסלכבודתעודתהמוסיף
לביקושוהמוסיףהחיובי"המותג"גםכנראה

הרפתנים.ביןהרב

אםמשקליליצפצפון,(cv~-3868ליצ'י6.
מבניוראשוןחדשפרהעמק):ביתקיבוץ-

141עלמתבססהראשוןמבחנואשרלילילורד
ולכןחליבה,ימי142שלממוצעעםרשומות

%SP.שלו,הייצורלתכונותהגבוהההמהימנות
נמוכיםסומטייםבתאיםהיאהבולטתתכונתו

בעטיןבמיוחדיפה,גופניושיפוט),0.63-מאד
אולםשליליתבנותפוריותבעלהואוהרגליים.

שלהגדולהמבחרחיוביים.הישרדותימיעם
הזרעותשלזהירהלהמלצההביאבלוחהפרים

הפריםארבעתשארעםוביחד)7%(בפרות
להזרעתהשדרהפריאתיהווהבלוחהבאים
בשלעגלותלהזרעתמומלץאיננוהפרהפרות.

י4.86.ולדות,בתמותתשלוגבוהחזויערך

טורנדו%פצפון,(3872אז--.fy'טורפץ7.

הלוחבמרכזאלומות):קיבוץ-אםמשק
מהםהראשוןהגודשים.טורנדובנישנינמצאים

ו-רשומות149שלרחבמבחןאשרטורפץהוא

הראשונההופעתואתמביאיםחליבהימי134

יצורתכונותלפריותר.למבטיחהבלוח

סבירגופנישיפוטחיובי.חלבק"געםמאוזנות
הבניםלשארבדומהטובות.רגלייםובמיוחד

בנותבפוריותשליליהואגםחו"ל,פרישל

בנותיולהישרדותנתוניםמידימעטעםאולם

גבוההואהוולדותתמותת%אומדןבעדר.
לעגלות.מומלץלאולכןבמקצת

משקטורנדוצפצפון,(cv-3881טורפדו8.

מלאאחהיותולמרותאלומות):קיבוץ-אם
דברבלוח,שונההופעתוהריטורפץ,של

באותוהפריםבשנישימושאפשרותהמקנה
מופיעכאחיוהואגםבפרות.,616שימושאחוז

חליבה.ימיו-126רשומות173שלרחבבמבחן

מאדגבוההואהשומןק"גשלההורשהאומדן
שליליחלבק"געםבשילובוזאתק"ג))27.3
שומן.לאחוזברשימהלראשוןהפראתמביא

חזויאומדןהרגליים.עלבדגשטובגופנישיפוט
3o/oשללמבחןשגורםסבירולדותתמותתי6-ל

המלטה.לאופןעגלותהזרעת

-אםמשקליליאפצפון,(cv~-3884לין9.



שדדמבניוהשניבלותהדשרביבים):קיבוץ
גבוה,חלבבק"גהןהבולטותתכונתיולילי.
הפרזהוקטן.גוףוגודלנמוכיםסומטייםתאים

מ-הגבוהיםהנבחניםהפריםמתשעתהאחרון

עלהיאבלוחהראשונההופעתובלוח.ק"ג600
ימי79שלממוצעעםרשומות123שלבסיס

זהירותעלהמלצהומכאןבלבדחליבה

הפריםכשארהואגםבפרות.בשימושמסויימת

ולכןולדות,תמותת96שלסביראומדןבעלי

3%.שלבשימושבעגלותהמלטותלמבחן
-אםמשקליליצנדר,(3851עז-רדיל.01

מבטיחצעירפרהיותובשלגלאון):קיבוץ

מרשימההיאבלוחהראשונההופעתובעבר,

142עםרשומות223-הפתיחהנתונימבחינת
בתאיםהןהבולטותתכונותיוחליבה.ימי

בפוריותחיובי0.51-,נמוכים,סומטיים

מיקוםובמיוחדנהדרגופנישיפוטבנותיו,

טוביםפתיחהנתונילפרוהעטין.הפטמות

המביענתון,796שלבשיעורעגלותלהזרעת

הבא.במבחןלביסוסועדמסויימתזהירות

בירוקנצבעהתכונותבדירוגהפרים,בלוח(

בטעות)בשחור,במקום

אםמשקרויאלצמריל,(3885ץ)-ו.רומיו
רזיאל.שלמבניווהשניחדשפרעציון):ניר-

וכלידדחליבהימיו-88רשומות103עםמופיע

הןהטובותשתכונותיומבטיחצעירפרהיה
חלבק"גחלבון,ק"גובמיוחדגבוהיםרכיבים
שתיהעטין.במיוחדנהדר,גופניושיפוט

השימושבהמלצותלירידהלוגורמותתכונות

ותאים)3.05-(הנמוכהבנותיופוריותוהן

מאדנמוךהואזאתעםביחדגבוהים.סומטים
המלצהלוהמקנהתכונההוולדות,תמותתב-95

.7951בעגלות,לשימושגבוהה

אםמשקסקודרצפצפון,(3744עיד-לפס.ו2
אבותאותםטוביה):בארמושבמאירמשק-

עלההואגםלו,ובדומהמזמזןשלכמו

ק"ג90שלעליה(האחרוןללוחבהשוואה

רכיביביןאיזוןשלחיוביותחמ"מ).תכונות

טובה,בנותיופוריותגבוה,חלבק"גהחלב,
עגלות.להודעתמומלץאיננוטוב.גופנישיפוט

אםמשקליליצשטו,(3871יז-ליטו13.
לזרדשלהאחרוןובנוחדשפרמצר):קיבוץ-

חליבה.ימיו-148רשומות75עםבלותלילי

נהדר.גופניבשיפוטבולטהואאחיוכשאר
ליפזהחלב,ק"גאתלשפרהרוציםלרפתנים

במקצתחיוביתבנותיופוריותהתשובה.היא
להזרעתמומלץגבוהה.בנותיווהישרדות

שלחזויאומדןבנצל695שלבשיעורעגלות

ולדות.תמותת0.1.5

משקרויאלצפליז,(3863רוליז-זא-עמ'14.

שלנוסףחדשפרהשיטה):ביתקיבוץ-אם
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