
n

c

5 הבקר!החלב חשק 2

- הפרים לוח
o 2004 מבחן o m w

ל ^ ! ן י ! ר עי מנהל שיץוון, - ז מקצו

ם - 2םם01,1k□ 4 - החדש הפרים בלוח  נבחנים פרים 14 מופיעי
ת הופיעו ברובם ץושר חו ת קודמים. בלו  גבוהה הפרים מבחני יציבו
 היץן ללוח חדשים נבחנים פרים של ה0הכני שיעור ץוולם מץווד

 פרים של הנמוך פר0מהמ בעיקר נובעת זו תופעה במקצת. נמוכה
שנים. 4כ- לפני שנבחנו

 על עיקריות קבוצות לארבע הלוח פרי את לחלק יתן ן

Jק״ג, 900ה- בקבוצת פרים שני החמ״מ: ערכי פי 

 ה- בקבוצת פרים חמישה ק״ג, 800ה- בקבוצת שלושה

 חמ״מ. 600ה- בקבוצת פרים וארבעה 700

 שידוך אפשרויות שמספקים דם קוי של רחב מגוון בלוח

 המלצתנו יעדיה. לפי הרפת את לקדם היכולות טובות,

 הפרים על דגש עם רחב הזרעות פיזור על תמיד, היא

הרפת. יעדי על שעונים

גנטים: כיוונים מספר לזהות אפשר הנוכחי בלוח

פדים בולטים מאפיינים

 בערכי עלו הפרים מרבית כאשר השתנה בלוח הפרים דרוג

 דנדן מרסיה, הם ביותר כשהבולטים הייצור, תכונות

 בערכי ירדו פרים שלושה לעומתם, ו(. )איור ו-טורפדו

 הפרים: מלוח יצאו פרים שלושה ובר. מוח מידן, החמ״מ:

 נגמר; הזרמה ובנק בחיים שאינו חמ״מ( ק״ג 7ו4) מסבו

 עם לאחרים בהשוואה נמוך חמ״מ(, ק״ג 644) ליצ׳י

c ונשאי נמוכה בנות פוריות v m; חמ״מ( ק״ג 649) אבשה 

 וזאת בעדר״ נפוצים ל״פרים המכובד מקומו את פינה

 הפרים בלוחות סדירה הופעה של שנים חמש לאחר

הזרעות. ו46,000וכ-

 ללוח ובהשוואה מאוד נמוכות היו החמ״מ בערכי הירידות

 על שמצביע מה ,2003 ספטמבר - הקודמת השנה של

 עליה. מגמת עם כללית יציבות

 בנתוני שינויים של תוצאה הם בערכים התנודות

 סופון לדוגמא, המבחנים. בין הפרים, בנות של התחלובות

צר בסיס על כשנתיים לפני נבחן כפר הזרעותיו את החל

 התחלובה את סיימו בנותיו מרבית כיום, בנות. 48 של

 התחלובה את כעת ומתחילות והשניה הראשונה

 מהנמוכים הוא בנותיו של היציאה אחוז כאשר השלישית,

 לתחלובה עברו המקוריות בנותיו 48מ- בנות 44) ביותר

 ביותר הגבוהה היא הפוריות, בנותיו הישרדות השניה(,

 לאור לתחלובה. מתחלובה עולים שלו החמ״מ וערכי בעדר

 עם הראשון ללוח כניסה של ״הסיכון״ ולמרות אלו נתונים

 לנתח בדיעבד אפשר נמוכה(, )הישנות מועט בנות מספר

 כפר מעמדו את המבססות נוספות מזויות הפר ביצועי את

 של הפורה הישראלי לקו המשך הישראלי, בעדר מוביל

פצפון. x סקורר

עגלות הזרעת
 כזאת, בצורה התקדם רבים במשקים העגלות גידול ממשק

 שנים מספר לפני עד אשר בפרים להשתמש אפשר שכיום

 ישנן החדש בלוח עליהם. ממליצה היתה לא ״שיאון״

 המלטה אופן בעלי פרים עם עגלות להזרעת המלצות

 טובה בנות ופוריות חמ״מ ערכי עם אולם יותר״ ״קשה

 עגלות להזריע ממליצים מאוד אנו וגלס. סופון יותר:

3ב- להתרכז ולא בפרים רחב בפיזור  קיימים פרים. 2-

 ורפתות המשקים בין העגלות גידול ממשק לגבי הבדלים

 שימוש שיעשו רצוי בגידול, מקצועית בעיות יש אצלן

 סקובו, כגון: יותר, הטובות ההמלטה תכונות בעלי בפרים

 יש מבטיחים צעירים פרים למספר וליגל. מידן רצוף, אסא,

 בהם: הזרעה על ממליצים אנו ולכן בעגלות המלטה מבחן

וליגל. אסא

מבטיחים צעירים ופרים צעירים פרים
 6 מבטיחים: צעירים בפרים שופע הנוכחי הפרים לוח

 הפרים מבטיחים. צעירים בעבר היו הלוח פרי ו4 מכלל

 וסטטוס, מוצי, טנא, סניר, סיסי, החדשים: המבטיחים

פר הוא סניקי וסטורן. מון טרנט, לסניקי, בנים שהם

rann! 54 געסוז >

ומרסיה גובר מוח, סקובו, חלבניים

ואקסון דנדן רוגי, טורפדו, ריכוזיים

ואקסון רצוף מרסיה, דנדן, עטין משפרי

ואקסון טורפץ טורפדו, דנדן, רגלים משפרי

ומידן גובר סופון, גלס, פוריות משפרי

ובר דנדן אקסון, סופון, סת״ס משפרי
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סופון

 והדיווח בשטח פוריותו רמת את נבחן חודשים

 הפרים אחד הינו רוגי להגיע. יאחר לא

 רויאל, של הדם מקו שנשארו הבודדים

.cvm^ הגן את נושא ושאיננו

סיכום
 שונה חזותית בצורה מופיע הפרים לוח

 את הפרדנו הפעם כאשר הקודמים, מהלוחות

 מבורך הלוח מהנבחנים. המבטיחים קבוצת

 עלו הפרים ומרבית מאוד גבוהים חמ״מ בערכי

 כניסת שקצב מאוד מקווים אנו אלו. בערכים

 בעתיד יותר גבוה יהיה ללוח החדשים הפרים

 על מאוד שמחים אנו זאת, עם יחד אולם,

הפרים של והמהימנות היציבות

1 איור

 בתנאי נבחנו שלו החמ״מ ערכי אשר הולנדי

 לנהוג עדיין יש עולה. בניו שאמינות כך הארץ,

 מבטיח צעיר בפר ההזרעות בתכנון בזהירות

 בכל המופיעים חמשת בין שווה פיזור ולתכנן

 מבחן עדיין אין שלאבותיהם ובמיוחד לוח,

 ההמרה נתוני על רק מתבססים והם בישראל

 חוזרים אנחנו מהאינטרבול. המגיעים

 עגלות הזרעת על ממליצים שאיננו ומדגישים

 לאור במיוחד וזאת מבטיחים צעירים בפרים

 ההזרעה יעד לעגלות. פרים של הגדול המבחר

 אוכלוסיית הוא רגילים צעירים בפרים

 ומסופוני השידוך תוכנות המבכירות,

 ההזרעות כמויות על מפקחים המזריעים,

הצעירים. מהפרים

הפר גנות פוריות
 וארץ, ארץ בכל במקצת שונה הטיפוח אינדקס

 הדומיננטיות. עפי״ר הן הייצור תכונות אולם

 של עיקריות קבוצות בשתי קיימות לצידן

 פוריות ב( הישרדות; א( האיכות: תכונות

 כלכלי ערך יש הפר בנות לפוריות ובריאות.

 הישראלי. הטיפוח באינדקס נכללת והתכונה

 רב-גורמית תכונה הינה שהפוריות לזכור יש

 מסכם 2 איור רבות. עליה משפיע ושהממשק

 של ההישרדות וימי פוריות היציאה, אחוזי את

הפרים. בנות

 גופי של הישראלים מהקווים הפרים בנות

 בעדר דומיננטים מאוד קווים הם וסקורר,

 וסקובו(, גובר גלס, )סופון, בבניהם ושימוש

 הגנטית ההתקדמות את יצעיד אשר הוא

 פרים לצד יותר, איתן בסיס על הבנות, בפוריות

 שלילית. בנות פוריות בעלי אולם מאוד, טובים

ההזרעות, פיזור של הגורפת ההצעה שוב וכאן

 של רחב מגוון ליצירת

 שהרפת כך אפשרויות

 העדפה לא"תסבול"

 אחת תכונה של

 את ותשמיט

האחרות.

קורה.... מה ורוגי אגשה
 בקו רב ושימוש פרים לוחות 10 לאחר

 לפרים מקומו את מפנה הוא אבשה, של הגנטי

 היו )חלקם צעירים בנים יש לפר אחרים.

 רבות פרות הם גם הזריעו אשר "מבטיחים"(

 שיחפוץ רפתן וכל קיימת עדיין זירמתו בעדר.

לקבלו. יוכל בו להזריע

 תומך טיפול ועבר זירמה להפיק חזר רוגי

 שלו הגבוהים החמ״מ ערכי בשל בזירמתו.

מספר בעוד המזריעים. למיכל אותו החזרנו

 פועלים תמיד אנו הנוכחי. בלוח הנמצאים

 הזרעת דרך חדשים דם קווי להכניס במרץ

■ הצעירים. הפרים ובחינת העתודות
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