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החידוש בלוח הזה, אומר ד"ר יואל זרון, מתבטא בכמה 
נושאים "אנחנו כוללים בתוכו את פרי הג'ינומיק והפרים 

הנבחנים. כמו כן, נתנו את משק המקור שבו נולד הפר, אמנם 
כל הפרים הם פרי שיאון, אך האמא נמצאת ברפתות הללו. 
דבר נוסף, כללנו בלוח הזה, פרים עם זרמה ממוינת. לצערנו 

אין עדיין זרמה ממוינת בפרים ישראלים, אך שיאון שמה על 
כך דגש ובתקווה שב-2017 יהיו פרים ישראלים עם זרמה 

ממוינת". יש לציין כי הלוח הוא בעצם העוגן הגנטי המלווה 
את הרפת הישראלית לאורך שנים.  יואל "אנחנו בשנים 

האחרונות היינו מושקעים רבות בקו הדם של ג'אסטיס ובלוח 
הנוכחי, ובעתיד, אנחנו לאט לאט יוצאים ממנו עם קווי דם 

אחירים והשידוכים בשטח יהיו קלים יותר. דבר נוסף, הפרים 
הצעירים בישראל, היו ממקור של כ-300 אימהות הטובות 

בישראל ובשנת 2016 אנחנו מרחיבים את היריעה לכ-1,000 
פרות הטובות בישראל שמהם נעקוב אחר 400 עגלים שמהם 

יבחרו 40 הטובים ביותר, שהם יופיעו בלוחות הפרים".
חמשת הפרים הטובים ביותר לכל תכונה ותכונה, מופיעים 

באיור הבא.
בלוח, דגשים חזקים לרכיבי החלב: אחוזי השומן והחלבון 

הם גבוהים, במגוון רחב של פרים. תכונות המשנה, במיוחד 
הישרדות ופוריות בנות, נמצאות גם הן במספרים חיוביים 

וטובים.
הפרים מדורגים בלוח לפי ערכי החמ"מ שלהם. הרפתנים 

חייבים להיות מודעים להבדל המהותי בהישנות פרי 
הג'ינומיק, העומדים על כ-55% לעומת הפרים הנבחנים 

הנמצאים במהמנויות של כ-90% ומעלה. המשמעויות הן 
באחוזי השימוש של כל פר ופר. אין דינו של פר ג'נומיק כדין 

פר שיש לו מבחן בנות. הפרסום המשותף של כל הפרים בדרוג 
יורד של ערכי החמ"מ גורם "לפיתוי" שימוש בפרי ג'נומיק 

גבוהים, אולם מהימנותם נמוכה משמעותית מפרים נבחנים, 
ויש להיזהר מכך.  ▲

בלוח, דגשים חזקים 
לרכיבי החלב: אחוזי 
השומן והחלבון הם 
גבוהים, במגוון רחב 

של פרים. תכונות 
המשנה, במיוחד 

הישרדות ופוריות 
בנות, נמצאות גם הן 

במספרים חיוביים 
וטובים

בעבר, לוח הפרים יצא פעמיים 
בשנה, החל מ-2106 הלוח, המגיע 

בעקבות מבחן הפרים, יתפרסם 
שלוש פעמים בשנה, כל ארבעה 
חודשים. ד"ר יואל זרון, המנהל 
המקצועי בשיאון אמר לנו "לוח 
הפרים מכיל בין 20 ל-25 פרים 

המגוונים בין בתי אב ותכונות שונות 
והוא למעשה התמיכה הגנטית של 

העדר הישראלי" •

ד"ר יואל זרון

לוח פרים חדש של שיאון
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אדמה מכתשים
תברואה ווטרינריה

סניור

תרכיז מיימי להדברת קרציות, 
פרעושים וזבובים במבני משק 
ובשטח  חיים  מבעלי  ריקים 

הצמוד אליהם.

לפרטים נוספים:
רפי חפץ: 052-6056047

חמשת הפרים הטובים ביותר לכל תכונה ותכונה, מופיעים 
באיור הבא:

תכונות ייצור

ק"ג ק"ג חלב
חלבון

שומן %ק"ג שומןחלבון % 

גספרסטרטג'ייאיסרסיטבון

סטרסגרנטי Gגוליבר Gאופןאופן

גדרסימונה Gגספרסיטבוןהודל

G בופוןאיסרהודלאדיתG גוליבר

G גדרסטרטגרנטיG מפטירG דנונה

תכונות משנה

עטין 
כללי

מיקום 
פטמות

עומק 
עטין

גודל גוף רגליים
קטן

ג'ייסטרטיאיסראיסראיסר

סיטבוןאיסרסימימפטיר Gהודל

G סטרטהודלמפטירG גדרגרנטי

הודלאופןמפטיר Gג'ייג'ייג'ייג'יי

G מקרומקרוהודלאופןסימונה

תכונות משנה

פוריות לרת"ס
בנות

אופן המלטת התמדההישרדות
בנות הפר

ג'ייג'ייסימיג'ייג'ייסימיגדר

סימונה Gמקרואיסרג'ייגספר

G ג'ייג'ייפגסוסG פגסוסG וילמהG דנונה

G גוליברG גריטהG גוגלG גריטהG וילמה

G מפטירG איזרמקרודנונהG אדית
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