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 9201 אוגוסט –סקירת לוח פרים 

 כללי  

פרים אשר להם לא ניתן  3 בנוסף, .ג'נומיק פרי 13 -ו ,נבחנים 13 :פרים 26נמצאים  ,הפריםבלוח 

הפרים הרפתנים. בהמלצת שיאון,  לשימוש והחלטת ,אחוזי שימוש אולם נתוניהם מתפרסמים בלוח

מכלל ההזרעות  70% -מכלל ההזרעות בפרות ו 56%: באחוזי השימוש מקבלים עדיפות ,הנבחנים

  .בעגלות 

-מבחן המלטה הגבוה מכוללים פרים ה 5מגוונת שבה נכללים מתפרסמת קבוצה  ,להזרעת עגלות

ושני , בישראל" בעל מבחן 5699-קבריולטפר אמריקאי " ישראלים, םיפרים ג'נומי 7בנוסף, . 80%

 , בתשלום.5954-ד ל קומנו 5953-קוקיקאטר ם נבחנים אמריקאים:פרי

פרים זו, מכילה קבוצת פרים  – "בתשלום פרים נוספיםקיימת טבלה של " ,בתחתית לוח הפרים

. בזרמה רגילה בלוח מופיע, ה5699 –קבריולט , פר חו"ל שנבחן בישראלו, בעלי מבחן בארה"ב

 , והזרמה תסופקיש ליצור קשר עם המזריעזרמה ממוינת ממנו, רפתנים הרוצים 

  לאורך זמןלוח אחרון והזרעות הזרעות 

. , במיוחד בג'נומיקיםהתאמה במרבית הפריםלאת אחוזי השימוש הארציים  הביא ,השידוך המתוכנן

הזריע יותר  דראגשהזריעו בעגלות ובפרות יותר מהמתוכנן.  גוליבר, שושן ודראגיוצאים מהכלל היו 

גריטה,  :ג'סטיסבפרות. לעומתם, פרים מקוו הדם של  הברוב הרמה שלו, שהתבטאבשל פוריות הז

תמהה  אני מדוע ולמה? אלו פרים  .לא הצליחו להגיע לאחוזי השימוש הצפויים סגריר, ג'סיקה וגרדן

עם הישנות גבוה, רכיבי חלב גבוהים  ולמרביתם תכונות משנה טובות. האם זאת בשל שיפוט גופני? 

עם רכיבים פחות גבוהים ומיקום פטמות הנמוך מהממוצע, היה בעדיפות שימוש על  שושןובכן, 

 ות, היה בשימוש רב בזמן פרסומו בלוחג'סטיסשהיה בנו של  ג'ייג'יימרבית פרי הלוח. יתרה מזאת, 

אנו ממליצים בשימוש פרים אלו , וסיבת הקרבה לקוו הדם הנפוץ, לא הכבידה עליו. הקודמים הפרים

   הגבוהה. םאת בשל תכונותיהם הטובות ורמת מהימנותוז ,בצורה נרחבת יותר

בלוח האחרון, הזרעות רבות, במיוחד השימוש בהם היה מפוזר וטוב.  – פרי הג'נומיקשימוש ב

שנים יהיה נרחב ויתבסס על בנות רבות.  3-בפרים שהיו בשימוש לעגלות. המבחן שיגיע להם עוד כ

הזרעות,  3,000עדיין לא פתורה. ללא ספק, מעל  ,הסוגיה של החלפת חלק מהם בזמן הזרעות הלוח

קיים "בזבוז" של הזרעות על חשבון שימוש בפרי ג'נומיק אחרים. במידה ונמצא, ביחד עם מערכת 

ספר העדר, את הדרך הקלה להחלפת הפרים, נבצע זאת. בשלב זה, אנו מפעילים את כל הפרים 

מושג של "פרים צעירים" בתכנת השידוך של נטע, יעבור הצעירים הג'נומים דרך לוחות הפרים, וה

 שינוי. 

-ו פרופיטמנות מ 1,300 שני פרים ג'נומים מהולנד: זרמות של  לארץ הגיעו שימוש בפרים נוספים:

מכאן שנוכל לקבל , בהתאמה. 823-ו 1,012היה  ,כולל פסילות ,. סה"כ השימוש בהםבילדרמ 1,200

בשנים  , היה בשימוש יפה.נמצא במיכלי המזריעיםה קבריולט,בנוסף,  .מהם מבחן יפה של בנות

. חו"ל יבשימוש פר ,המקנות לו את המקום הראשון ממנו, הזרעות 9,000-, הוזרעו כהאחרונות

 מקנות לו מקום טוב בלוח הפרים הישראלי. שבנותיו נבחנו בישראל, , קבריולט

 

 

 

  



 רעות לוח פרים קודם לפי שלוחות ושידוכים מתוכנניםהז – 1טבלה 

כמות 

לתקופה

המלצת 

שיאון

שימוש 

בפועל

כמות 

לתקופה

המלצת 

שיאון

שימוש 

בפועל

15,3315,05411%14%10,2775%9%21,135גוליבר

16,3465,14111%14%11,2057%10%59,262שושן

12,9412021%12,7396%12%14,091דראג

2,7311,25611%3%1,4755%1%32,831גריטה

3,844543,7907%3%26,670סגריר

4,0051,32910%4%2,6764%2%17,376ג'סיקה

8,0543,90910%11%4,1454%4%13,436אדית

3,1591,2335%3%1,9263%2%12,604זניקס

5,6981,96510%5%3,7333%3%62,876גרדן

3,9891553,8345%4%113,877בופון

4,8583641%4,4945%4%32,911ווג

4,7721034,6694%4%32,468שיזף

2,129402,0893%2%23,065סימי

4,198864,1124%4%ג'ומס

3,145473,0984%3%פיטל

5,2302,2166%6%3,0142%3%ג'רבי

3,167623,1054%3%סיסר

4,0211,7366%5%2,2852%2%בליס

2,928482,8804%3%מקט

2,856212,8354%3%סמסן

2,838202,8184%3%סראל

2,7231,1195%3%1,6042%1%סולגר

2,2468075%2%1,4392%1%הרפר

3,3901,4335%4%1,9572%2%באיירן

2,3138095%2%1,5042%1%אולה

2,444452,3992%בוסני

1,6979853%7121%סיירוס

1,6038712%7321%סוגיטה

4,1194,1193%4%בשר

920462458פרופיט

741394347בילדר

2,7821,5191,2639,090קבריולט

144,52336,087108,436סה"כ 

פרי ג'נומיק

פרים נוספים בתשלום

פרים פוריים ובשר

סה"כ הזרעות פרים בתקופה שבין אפריל לאוגוסט 2019

הזרעות 

חיים
סה"כ 

הזרעות

פרותעגלות

פרים נבחנים

פר

 

 

 שיפוט גופני 

בעת האחרונה, רבות דובר על נושא השיפוט הגופני, ובמיוחד בנושא העטין. ועדת מעניינים 

, מומלצים, הקובעת את בחירת העגלים למערכת הטיפוח, שינתה את סף השידוכים וקבלת העגלים

 שינוי זה יתבטא ביתר שאת, בשנים הקרובות. . 104-והעלתה את ציון העטין ל

במידה ונתבונן על לוח הפרים הנוכחי, גם כאן, המשמעות של העטין קיבלה תפנית ורבים מהפרים 

 שהוא הממוצע., 100-נמצאים מעל ה



שההתאמה בין יציאת פרות לשיפוט העטין או רכיבי העטין היא נמוכה, ועדיין מרבית הפרות יש לציין, 

ל העדר הן לפי הייצור או הפוריות. אולם אין זה מהנמנע שנתקדם לכיוון עטין יפה יותר וגודהיוצאות מ

 פרות קטן יותר.

 שיפוט גופני: עטין ומיקום פטמות: 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 נשארו, חדשים, יצאושינויים בין הלוחות : 

 בין הלוחות כל התנודות .(2 )איור עשר הנבחנים בלוח, נשארו שלושמפרים  תשעה -נשארו 

 248-שירד ב 9038 –גוליבר קטנות ולמעשה, הפרים כמעט ולא השתנו. למעט אחד,  היו

 ,נשארו בלוח ים מהםישנחדשים נכנסו ללוח הקודם,  נבחנים שלושה פרים יחידות החמ"מ. 

   יצא. ,דיתא ,ואילו השלישי ,דראג וגוליבר

–)בריבועים 2019 אפרילל 2019 אוגוסטבין חמ"מ ודרוג השוואה -פרים שנשארו :2יור א

 ההפרשים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהם  שלאחד, כולם זו ההופעה הראשונה שלהם .פרים חדשים נכנסו ללוח ארבעה –חדשים 

תוצאות בחמ"מ בין מופיעים ההפרשים  3באיור  .גוגל – קטן באפרילהיה כבר מבחן 

 . 2019( לתוצאות המבחן הראשון באוגוסט עג'מי וראדה ווירי,) 2019הג'נומיק באפריל 

 



–)בריבועים 2019 אפרילל 2019 אוגוסטבין חמ"מ ודרוג השוואה -חדשיםפרים : 3איור 

 ההפרשים(

 

 הנה מספר נתונים נוספים, על הפרים החדשים, ואשר אינם מתפרסמים בלוח הפרים:

 בנות ואחוזי הישנותמספר  – מבחן הפרים החדשים בלוחב: נתונים נוספים 2טבלה 

שם 

 הפר

 (הישנות%) במבחן מס' בנות

ימים 

בתחלובה 

 ראשונה

לתכונות 

 הייצור
 להתמדה להישרדות לפוריות לרת"ס

לאופן 

 המלטה

לשיפוט 

 גופני

-גוגל

9037 
192 

427 

(97%) 

427 

(96%) 

84 

(67%) 
0 0    

529 

(83%) 

100 

(80%) 

-ווירי

9001 
168 

72 

(85%) 

72 

(83%) 

3       

(39%) 
0 0      

112 

(56%) 

32   

(58%) 

-עג'מי

9012 
173 

85  

(87%) 

85  

(85%) 

6  

(40%) 
0 0 

114 

(56%) 

31 

(61%) 

-ראדה

9055 
151 

50  

(80%) 

50  

(78%) 
0 0 0 

216 

(68%) 

56  

(69%) 

 

. הם לבטח, אמינים יותר מפרי חדשים ללוח הפריםנבחנים אנו גאים בכניסתם של פרים 

צמד לאחוזי ילה, אנו ממליצים 2הג'נומיק, אולם לאור הנתונים הנוספים המתפרסמים בטבלה 

קיבל אחוזי שימוש גבוהים יותר  גוגלן": שימוש זהירים אשר מתבטאים ב"המלצת שיאו

נתוני  קיבל גם אחוזי שימוש בעגלות, בשל ווירי)בפרות(.  ראדהוווירי, עג'מי לעומת 

 שמרביתם ,. במבחנים הבאים, נעקוב אחר התוצאות ונפרסמם. אנו תקווהשלו מלטההה

  בלוח הפרים. םמלפרסו ,ברמת התוצאות ויישאר

 

 



  :באותהסיבות הפרים יוצאים בשל  ארבעה –יצאו 

 : סיבות יציאה לפרים מהלוח3טבלה 

שם 

 הפר

 סיבת יציאה מספר הפר

 סיום זרמה בבנקים. הפר אינו בחיים 7850 גריטה

 נקודות. ירידה בק"ג חלבון ושומן, הישרדות. 500-מתחת לרמת ה ירידה בחמ"מ 9014 אדית

 נקודות. המשך ירידה בק"ג חלבון ושומן. 500-ירידה בחמ"מ מתחת לרמת ה 7989 שיזף

 כמסיים הלוח ווגהחליפו נקודות.  500-רמת החמ"מ, כנשאר ב 7614 סימי

 

 –)בריבועים 2019 אפרילל 2019 אוגוסטהשוואה ודרוג בין חמ"מ  - שיצאופרים  : 4איור 

 ההפרשים(

 

. במבחנו הראשון 2018אפריל  מהפרסום הראשון שלו בלוח פרים ,נמצא במגמת ירידה שיזף

הוא ירד  2018ימיי חליבה(. באוגוסט  152-בנות ו 24נקודות החמ"מ ) 768הוא עמד על 

נקודות  615-הוא ירד ל 2018(. בדצמבר בנות 229) נקודות החמ"מ 730מעט ועמד על 

( ובאוגוסט 1, סיום תחלובה בנות 346נקודות החמ"מ ) 598שמר על  2019ל החמ"מ. באפרי

חלב יבנותיו החלו לה, . במבחן זה הוא עבר תחלובהנקודות החמ"מ 200-ירד בעוד כ 2019

  שנייה.תחלובה ב

נמצא מיקומו הגבוה בלוחות הפרים ועל , שמר שיזףשנכנס למבחן ביחד עם שושן לעומתו, 

   במשך שנה וארבע חודשים. ,נקודות החמ"מ  805-927של ת ורמב

ותיו בלוח הקודם, ובנ שלו ....לאחר ששינה את מגמת הירידהאיסרהמשך המעקב אחר 

 598נקודות החמ"מ, הוא נמצא במבחן הנוכחי עם  530 -מהגל השני הביאו אותו חזרה ל

הנמצאות בעדרי החלב רבות ה יוכלומר, אין חשש לטיפוח בעקבות בנות. נקודות החמ"מ

 הישראלים.

 



%ק"ג%ק"ג
1.1 3.21652.8 20.7-0.01-0.15 3589373424.5-0.01ווינסארגמן9301אוויס

TV G 1.0- 0.390-1.0 22.90.10-0.13 4682733428.70.14ארמניפוג'ה9277פאג'ר

G 0.6 0.61400.6 20.20.00-0.05 4680066630.40.05ראלבאסוס9267אסרס

G 1.6- 0.7640.0 15.80.05-0.09 4676732539.60.23בופוןמומו9294מנצ'ל

G 0.4- 0.9116-1.6 15.50.02-0.13 5374443635.10.16איפוןמיסוי9295מארסיי

0.5 1.0950.2 21.20.02-0.17 3573160317.5-0.03ג'רמיןסאמנו9300סיידו

G 0.3 2.5851.2 14.30.01-0.08 4670542929.90.12ארגמןמייקל9258מטמון

TV G 0.6- 0.871-0.7 15.70.08-0.08 5469920433.10.21ג'ייג'ייארמני9269אוגר

G 0.6- 2.786-1.0 15.90.03-0.07 4668739825.00.09ג'קיפיירפלי9281פלוקי

G 0.7- 1.197-1.4 19.00.03-0.09 5568550020.90.03ג'קיארמני9287איאקס

ET G 0.7 1.8881.2 10.70.06-0.29 4765412628.00.19איסרארסוף9250אודיסוס

G 1.3 1.71220.8- 16.10.00-0.17 5564850427.40.08ג'רמיןאסיה9249אגמי

G 1.8- 0.083-1.1 18.20.10-0.07 4959218315.50.07מפרקבורלון9270בומי

 %

הישנות

 %

תמותה

 %

המלטה

 קשה
9910098101100חזוי0.51.6חזויאוויס

TV G 10110110110099חזוי230.01.9פאג'ר

G 101100100100101חזוי210.5-1.0אסרס

G 99100100100100חזוי240.4-1.2מנצ'ל

G 103101104100102חזוי310.50.4מארסיי

101100100101102חזוי0.12.1חזויסיידו

G 10010099100100חזוי240.20.9מטמון

TV G 105104103101101חזוי371.01.2אוגר

G 103102101105101חזוי340.5-3.1פלוקי

G 10210210210199חזוי370.20.6איאקס

ET G 102102101101101חזוי240.12.1אודיסוס

G 10199100101100חזוי231.61.5אגמי

G 10810610710399חזוי30-0.1-0.7בומי

שם

המלטות פר מעבר
שיפוט גופני במבכירות

 %

הישנות

עטין 

כללי

מקום 

פטמות

עומק 

עטין
רגליים

גודל 

גוף

לרת"ס

 )לוג(

פוריות

 בנות 

הישרד

ות 

התמדה

)%( 

אינדקס 

המלטה
אבמספרשם

אב 

אם

 %

הישנות

תכונות נלוותאבות הפרהפר

  חמ"מ 

PD17 

חלב 

ק"ג

חלבוןשומן

 רי הג'נומיקפ 

. הפרים בעלי 46% - 55% ג'נומיק מגיעה ל:הפרי הישנות  (.4)טבלה  פרים 13צה חדשה של קבו

של  הישנותההישנות הנמוכה, הם בנים לפרי ג'נומיק שעדיין אין להם בנות. שני פרים עומדים על 

עדיין,  ותוזאת משום שתוצאות הג'נומיק שלהם לא נמצא (9300 –דו יסי ,9301 –יס ואו) 35%

אולם בשל גילם, הוחלט להפעילם רק לפי ממוצע נתוני ההורים )כפי שהופעלו במשך שנים רבות 

 הפרים הצעירים(.

שימוש דומה בין כל פרי הג'נומיק, ללא קשר לערכי : ההמלצה הגורפת שלנו נשארת בעינה

 יקדם את הרפת ולא פר ג'נומיק זה או אחר.  ,ממוצע הקבוצה ,החמ"מ שלהם

השיירים של  .הפרים ותמופיעים בלוח ,פרי ג'נומיק בישראל. רובם ככולם 40-כל שנה, נבחנים כ

בים ביותר, יתפרסמו בלוחות הטו. יתקיים מבחן ,לכל פרי הג'נומיקפרים צעירים מהעבר, נעלמים. 

 30-הפרים הנבחנים. ההבדל הגדול של כ ם שלבישראל, עיקר הטיפוח הוא בזכות הפרים כנבחנים.

נכון עושים ג'נומים. הבפרים  לעומת השימוש בשימוששנות, מקנים לנבחנים יתרון עצום נקודות בהי

 פרי הג'נומיק.  מרבית הרפתנים בישראל המקנים עדיפות בשימוש הפרים הנבחנים על פני 

על פרי הג'נומיק, מכל  ניםהנבח יםעדיפות לפרם, ישנה יגנטיהלערכים שאנו מבצעים כל השוואה ב

נקודות החמ"מ  300-המתורגמים לכ ,נקודות החמ"מ 150-כ. הבדל זה מתבטא במקור שהוא

  הבדל כלכלי גדול. - בפרה החיה

 : פרי הג'נומיק4 טבלה טעות
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החיוב של כל שלושת הפרים הללו הוא בעקבות ההזרעה בהם, בחשבון החודשי העוקב להזרעה:

       1.     קבריולט – 25 ₪ )זרמה לא ממוינת(

       2.     קוקיקאטר וקומנד ל. – 70 ₪ )זרמה לא ממוינת(
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% ה"ק% ת"ו% ה"ק% ת"ורשומותהישנותאב אםאבמספרשם

TV 8--93438-0.71.5ג'ייג'ייווינס9001וויירי

92780219-0.30.87.29.613סיגרשנדר7933שושן

G 80021-0.5-1.05ראלבאסוס9267אסרס

G 76724-0.4-1.25בופוןמומו9294מנצ'ל

G 74431-0.50.45איפוןמיסוי9295מארסיי

G 68734-0.5-3.15ג'קיפיירפלי9281פלוקי

G 68537-0.20.65ג'קיארמני9287איאקס

67893701-0.70.44.78.413הודלגספר9038גוליבר
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אומדן גנטינתוני המלטות חמ"מ 

PD17

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

ממוצע כלל פרים-מבחן יולי 2019

 %

שימוש

פרים נוספים לעגלות בתשלום

ממשק אבות הפרהפר

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

 נוספיםרים פ 

, שניים . כולם בעלי מבחןטבלה בתחתית הלוח() נוספיםישנם שלושה פרים  ,בלוח הפרים

  .קבריולט ,והשלישי, עם מבחן בישראל קוקיקאטר וקומנד ל. ,מהם במבחן אמריקאי

רמה רגילה. במידה , נמצאת זמינה בכל מיכלי המזריע/מחליף והיא זקבריולטזרמתו של 

 . לעדכן את המזריענא , מנוורוצים זרמה ממוינת מ

(. israel.com-keren@sion, היא לפי הזמנה בשיאון )קרן: קומנד לוקוקיקאטר זרמתם של 

 אזורים השונים.דרישה בהזמנה זו תאפשר לחלק את המנות בין המזריעים, לפי ה

  : פרים נוספים5טבלה 

 

 

 עגלותרים לפ 

לפי נתוני  7 -ו ,בעלי מבחן 5 :(6)טבלה  פרים המוצעים להזרעת עגלות 12 רשומים ,בלוח הנוכחי

 .ג'נומיקה

בהזרעת  בשל הזהירות שיש לנקוט. 5% פרי הג'נומיק לעגלות עומד עלאחוז ההמלצה לשימוש ב

  המומלצים.אנו לא ממליצים לחרוג מאחוזי השימוש  ,העגלות

מופיע בסיום גל ההזרעות הגדול של העגלות. הפרים המוצעים, יהיו  2019לוח פרים אוגוסט 

, נוסף, יש עוד שלושה פריםבהזרעות ראשונות. ל ,לא גדולה ,חוזרות ואוכלוסיית עגלותהזרעות ל

 לות בתשלום".פרים נוספים לעג" -שאינם בהמלצת שיאון, להזרעת העגלות, והמצויים בטבלה כ

 : פרים המומלצים לעגלות6 טבלה 

mailto:keren@sion-israel.com


אבותמספרשם
מספר 

הזרעות

סטייה 

ממישור 

הייחוס

מספר 

הזרעות

סטייה 

ממישור 

הייחוס

2,524-0.2977-3.6גספר X ג'רום9037גוגל

TV ג'ייג'יי9001וויירי X 6572.2ווינס

21,5141.5833-2.4שנדר X סיגר7933שושן

7104.8דנון X ארגמן7970דראג

11,3500.5סטד X ג'רמין7838סגריר

6683.0ארגמן X ג'יי9012עג'מי

2,5362.41,2092.1גספר X הודל9038גוליבר

TV סיגר7882ג'סיקה X 5,603-0.71,071-2.5ג'ייג'יי

7420.94092.1ז'קינטו X אסא7626זניקס

TV סופון7510בופון X 46,4920.912,3742.6בדון*

19,0530.27,528-2.3ג'רמין X דוגית7851גרדן

729-1.3ראלב X דוגית9055ראדה

11,8030.24,434-1.4ווינס X גד7914ווג

784-1.32,1845.0רובוסט X פלנט5699קבריולט

PD17 פוריות זרמות פרי הלוח - אוגוסט 2019 - מדורגים לפי חמ"מ
עגלותפרותפרטי הפר

 פוריות זרמה 

צע כסטיות ממוהפוריות מוצגת ,  7 , מוצגת בטבלה2019 אוגוסטפוריות הפרים הנבחנים של לוח 

 אחוז ההתעברות של כלל הפרים המזריעים בישראל )מהארץ ומחו"ל(. 

 פ .   בעזרת האות בלוח, מסומנים ,הפרים הבולטים בפוריותם

 : פוריות פרי הלוח לפי שלוחות: פרות ועגלות7טבלה 

  

פתרון להזרעות מרובות בעגלות  -פרים נוספים שזרמתם מאוד פורייה   , ישנםבלוח הפרים

  ובפרות

 : פרים פוריים נוספים8 טבלה

שם 

הפר

מס' 

הפר

אבות 

הפרים

מס' 

הזרעות

סטייה 

ממישור

 הייחוס

PD17 חמ"מ

G ג'מצ'י9203סוגיטהX1,2555.3738סיטבון

TV הודל7881ג'יהולX1,9633.2687ג'ייג'יי

G ג'מצ'י9203סוגיטהX1,0373.5738סיטבון

G ווינס9192בטומיX1,8413.2660בוסני

עגלות

פרות
 

 



לוח פרים אוגוסט 2019- תכונות חיוביות והמלצות לשידוך על פי קווי דם
קו דם ג'סטיסקווי דם מתאימים לשידוךחוזקותעגלותשם הפר

ניןארגמן, סיטבון, זקא, מקרו, פטריקאחוזי מוצקים, השרדות, מיקום פטמותגוגל1

ניןהודל, איסר, ראלב,  סטרטרת"ס נמוך, פוריות בנות, השרדות, גוף קטן√ווירי2

ג'ייג'יי, איסר, ראלב, ג'מצ'י, ארגמןקו דם שונה, א. חלבון, רת"ס נמוך, השרדות√√שושן3

ג'ייג'יי, ג'רום, ג'רמין, זקא, הודלחמ"מ גבוה, אחז שומן, רת"ס נמוךדראג4

סיטבון, ארגמן, אופן, זקא, מפרקאחוזי מוצקים, גוף קטןסגריר5

ניןאיסר, דנקול, זקא, אופן, גספר, סטרטשומן, פוריות בנות, גוף קטןעג'מי6

בופון, סיטבון, גרנטי, ארגמן, מקרוקו דם שונה. מוצקים. שיפוט גופני√√גוליבר7

נכדסיטבון, מפרק, ראלב, פטריק, איסרפוריות בנות, השרדות והתמדה, עטין√√ג'סיקה8

ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, איסר, ארגמן, מקרוקו דם שונה להזרעה בעגלות, מיקום פטמות√√זניקס 9

ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, ארגמן, ארגמןמהימנות גבוהה, אחוז שומןבופון10

נכדארגמן, סיטבון, ראלב,  פטריקאחוזי מוצקים, שיפוט גופני√√גרדן11

ג'קי, ג'רום, מקרו, ארגמן, בופוןקו דם שונה, מוצקים, עטיןראדה12

פטריק, ג'ייג'יי, ראלב, דנון, ארגמןקו דם שונה, ריכוז מוצקים, פרה קטנהווג13

גדר, גספר, דימסאם, בופון, ג'יירת"ס נמוך, פוריות בנות, השרדותאוויס14

15G  ג'רמין,  איפון, ארגמן, מיסוי, ראלבקו דם שונה, מוצקים, השרדות, גוף קטןפאג'ר

16G איסר, הודל, ג'ייג'יי, ג'קיקו דם שונה, שומן, השרדות√אסרס

17G דנקול, ראלב, ג'ייג'יי, ג'מצ'יאחוזי שומן וחלבון√מנצ'ל

18G גרנטי, גרדן, ג'מצ'י, בופוןקו דם שונה, מוצקים, עטין√מארסיי

ניןבופון, זקא, הודל, דגרסי, סילבןרת"ס נמוך, פוריות בנות, השרדותסיידו19

20G דנקול, ראלב, דנון, פטיט, פטרושהאחוזי מוצקים, פוריות בנות, התמדהמטמון

21G  ניןסיטבון, בופון, מקרו, סיאוקאחוזי מוצקים, עטיןאוגר

22G ניןראלב, סטרט, אופן, פטריקאחוזי מוצקים, פוריות בנות√פלוקי

23G ניןראלב, סטרט, אופן, פטריקאחוזי מוצקים, פוריות בנות,השרדות√איאקס

24G  ג'ייג'יי, איסר, ראלב, ג'מצ'י, ארגמןאחוזי מוצקים, רת"ס נמוך, התמדהאודיסוס

25G ניןארגמן, סיטבון, ראלב,  פטריקאחוז שומן, רת"ס נמוך, השרדותאגמי

26G בופון, סיטבון, גרנטי, ארגמן, מקרואחוזי מוצקים, עטין√בומי

מבחן חזוי להמלטה בעגלות√

מבחן אמיתי להמלטה בעגלות√√

 פרים לרפת הרובוטית 

 הפרים שנבחרו, הומלצו לשימוש ברפתות הרובוטיות. ותטוב עטיןתכונות לפרים בעלי נתוני שיפוט 

 . )מימין לשמם( Rומסומנים באות  , עומדים בקריטריון זהבלוח

 קווי דם, הצעות לשידוכים 

 

תכנת שידוך. זו גם  ללאעם הצעות לשידוך לרפתות מייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים  ,9טבלה 

טבלת עזר לרפתנים המחליטים לבצע שידוכים עצמאים. לכל פר, יש את פירוט החוזקות שלו וקווי 

 הדם האפשריים לשידוך. 

 

 המלצות לשידוך לפי קווי דם : 9 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 



 סיכום 

יחסים  .בשרגזעי הוזרמת  צעירים ג'נומיקים ,השארוהזרעות של נבחנים  60%-70% -כבישראל מזריעים 

הישנות הבשל אחוזי . הסיבה העיקרית היא בעולםבמקומות אחרים  ,קיםנבחנים:ג'נומיאלו שונים לעומת 

 בישראל לעומת אירופה או צפון אמריקה.  הג'נומיק תוצאותנקודות האחוז בין  20-הנמוכים בכ

המנסים להעתיק את כללי הטיפוח שם  ,בעיקר מארה"ב הבאיםמגמתיים  מפרסומיםיש להיזהר מאוד 

הזמן על תוצאות הפרים הג'נומים המגיעים מאירופה או מצפון אמריקה לישראל. אלינו. אנו עוקבים כל 

נקודות החמ"מ להזרעה בנבחן ישראלי לעומת פרי ג'נומיק  150בכל השוואות הקיימות, ניכר יתרון של 

 לעומת ג'נומיקים.בישראל חו"ל. זו המציאות הישראלית. ומכאן היתרון הבולט בהזרעת נבחנים 

מופיע עם ארבעה נבחנים חדשים. זאת בעקבות שלושה פרים חדשים בלוח  ,2019 וגוסטאלוח פרים 

המבחן הגדול הוא, היכולת פרים נבחנים חדשים, מרעננת ותומכת בטיפוח הישראלי.  כניסתם שלהקודם. 

 שאר במספר לוחות עוקבים. ישלהם לה

תן דגש וטיפוח חיצוני שנ המביאהעולה בעיקר בשל התחרות הנמצאת בשטח, נושא  –שיפוט גופני 

ללא כניסת תכונות גם , לגבוה יותר. וכך, . אנו שינינו את סף השידוכים והעגלים המתקבליםלנקודה זו

 ות אלו. גם לתכונ ,שיפוט העטין לאינדקס הישראלי, העגלים הנאספים יהיו טובים יותר

. בנוסף לאלו, תמיד 3או  2בתחלובות  פרים שבנותיהםצד שילוב יפה וטוב של פרים חדשים, ל ,לוחב

השני. השימוש המושכל בין הקבוצות הללו,  מופיעים גם "הזקנים והטובים" שלהם בנות במבחן מהגל

 . ומתאימה לישראל יתרום להתקדמות גנטית יציבה

לה בלוח לאחר ירידה חדה בלוח הקודם, בביצועי בנותיו שנכנסו לראשונה מהגל השני , הוא ע – איסר

 598-, ובלוח הנוכחי ממשיך את העלייה והגיע כבר לנקודות החמ"מ 530של , לרמת חמ"מ קודםה

 . יפה לבנות הפר שהזריעו בו הכי הרבה בטווח השלוש שנים האחרונותחזרה  –נקודות החמ"מ 

 והתקדמות גנטית טובה, פוריות לכולם, 

       יואל זרון

 המלצת שיאון, בעמוד הבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



חמ"מ 

PD17
פרותעגלות

90379977גוגל1

2TV 900193484וויירי

7933927135שושן3

79707945דראג4

78387415סגריר5

90127104עג'מי6

9038678135גוליבר7

8TV 7882677123ג'סיקה

7626612123זניקס9

10TV 75106064בופון

7851598123גרדן11

90555504ראדה12

79145354ווג13

93018934אוויס14

15TV G 92778274פאג'ר

16G 926780052אסרס

17G 929476752מנצ'ל
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