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 2022 דצמבר –סקירת לוח פרים 

 כללי  

 פרי חו"ל 4 בתחתית הלוח  בנוסף, .ג'נומיק פרי 14 -ו ,נבחנים 11 :פרים 25נמצאים  ,הפריםבלוח 

בזמן הקרוב יתפרסמו נתוני הפרים שלהם זרמה ממוינת לעונת  .שזרמתם לא ממוינת נוספים

 .2023יוני -ההזרעות הקרובה, פברואר

חי הוא "לוח חורף", ומכאן חזרתם של מספר פרים בעלי נתונים גנטים גבוהים, אולם הלוח הנוכ

סלוקי  –בלבד  2זרמתם פורייה פחות משאר הפרים. פרים אלו הוגבלו לשימוש עד הזרעה 

 .לפי מספר ההזרעה עם הגבלת שימוש איזג, רוסריו ודאדון. לפרים אלו נוספו גם ואילטון

פרים צעירים  14מכיל  2021, שנתון םשביניהים את לוח הפרים. הצעיר שישה שנתוני לידה מרכיב 

.  742ועד  1,128בין  יםעגלים משנתון זה, ושטווחי החמ"מ שלהם נע 45-ג'נומים, שהם חלק מ

 5-ו 4עם  2017-ו 2016שני שנתונים, פרים ואחריו עוד  3המכיל  2015השנתון הוותיק ביותר הוא 

 מתפרסמים פרים לטבלת פרים שזרמתם פורייה.  2020-ו 2019משנתונים פרים, בהתאמה. 

פרים מעל  44וכיום יש בשיאון כבר  נקודות החמ"מב פרי הג'נומיק נמצאים בעלייה מתמדת

. חלקם כבר הזריעו ומרביתם עומד להזריע 1,000נמצאים ברמה מעל  14חמ"מ שמהם  900

 900-פרים נבחנים מעל רמת ה 4 בלוח הנוכחי והבאים בקרוב. לקבוצה זו מתווספים עוד

בהשוואה  ,. כל הקבוצות הללו, במחירים קבועים ונמוכים(1,000מעל  3נקודות החמ"מ )מהם 

ליבוא זרמה הנמצא ברמה זו. בנוסף, העיקרון של שמירה על ערכי ריבוי בשארות נמוכים, 

   .מבטיח לרפתן הישראלי גיוון בקווי הדם ובאיכות גנטית גבוהה

 

 בלוח הפרים שנתונים 

. מגמה זו מתחילה לצבור תאוצה כבר מספר פרי הג'נומיק גבוה ממספר הנבחנים הנמצאים בלוח

מהלוח הקודם. ערכי החמ"מ הגבוהים, ובחירה סלקטיבית יותר של הוועדה הממונה על בחירת העגלים, 

תרחק גבוהים מאוד. כשממוצע הקבוצה הזו מתחיל להערכי חמ"מ את העגלים החדשים ל תמקדמ

ממוצע הנבחנים, יש מקום להגדיל בזהירות את השימוש בהם. אנו עוקבים כל הזמן על פרסום הנתונים  

של עגלים אלו כג'נומיקים לעומת ערכי המבחן האמיתי שלהם. הכיוון הוא חיובי, וההטיה הקיימת לכיוון 

 הג'נומיקים קטנה. 

 

 : פרים בלוח הפרים לפי שנתוני הלידה1איור 
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 דרוג הפרים לתכונה                           

 

 16) 80-מיקומים מתוך ה 37. 1 טבלהב מתואריםהפרים הראשונים לכל תכונה ותכונה  5של  םדירוג

רוב משמעותי לנבחנים.  –נבחנים. תכונות החלב, התמדה  43-פרים( הם של פרים ג'נומים ו X 5תכונות 

 רוב גדול לג'נומיקים שאר התכונות, שתי קבוצות אלו מעורבבות.  –טין לעומת זאת, תכונת % חלבון וע

 

 : דרוג חמשת הפרים הראשונים לכל תכונה1 טבלה

 

  המלצת שיאון –ממוצע משוקלל של תכונות האינדקס 

 ור והמשנה. תכונות היצמציג התקדמות בשתי השלוחות, ב 2022 דצמברלוח 

  .הישרדות, זוית אגןתאים סומתים, , רכיבי החלבהתקדמות בחמ"מ,  - עגלות

  הישרדות, עטין, מיקום פטמות.פוריות בנות, , כל תכונות הייצורהתקדמות בחמ"מ,  – פרות

 השוואה בין שני הלוחות – 2022 דצמבר : ממוצעים משוקללים לפי המלצת שיאון ללוח2טבלה  

 

 



 (4) , נוספים(3) חחדשים/חוזרים ללו, (1) צאי, (8) : נשארוינויים בין הלוחותש 

  נבחניםפרים  8 - נשארו

חמשת  וממצבים את עצמם כפרים מבוקשים. 2022 אוגוסט לוחבצורה יפה מעלו אכילס ו סרג'

אלו נקודות החמ"מ.  800-את סף ה עברו, כולם רוסריוואכילס איזג, סוג'י, סרג', הפרים העליונים, 

וכולם, במרבית הזמן, נמצאים בעלייה של  3או  2תחלובה בפרים מאוד יציבים, מרבית בנותיהם 

מהווים ציר  ,נקודות החמ"מ 1,000-נמצאים מעל האף  איזג, סוג'י וסלוקינקודות החמ"מ שלהם. 

ומאתגרים את הפרים הצעירים החדשים ואת פרי היבוא המגיעים בערכי ג'נומיק  מאוד בולט בלוח,

 או מבחן מארץ המוצא.

 נוכחי והפרש מול מבחן קודםחמ"מ  –: פרים נשארים 2איור 

 

 

 

 

 

 

הערך נמצאים כל ערכי החמ"מ של הפרים מאז היותם נבחנים. בנוסף לזאת, מוצג גם  ,3באיור 

. )בעיגול ליד תחילת המבחן הראשון לפר( כפר צעיר ,בזמן פרסומו בלוח הפרים הג'נומי של הפר

בגין  נקודות החמ"מ 324חסיר , יש לה2020כיוון שכל הפרים הללו התפרסמו כצעירים לפני שנת 

, הוא למעשה רק 940שהתפרסם בערך של  איזג. כלומר, 2015-ל 2010-מעבר שנת הבסיס מ

  נקודות החמ"מ.  616

 וערך ג'נומי בזמן פרסום הפר כעגל צעירחמ"מ  – בציר הזמןהנשארים : מבחני הפרים 3איור 
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 ןפר נבח 1 – יצאו 

 19 -, סה"כ ב2022בערכי החמ"מ של הפר מלוח אוגוסט למרות ירידה קטנה  – 9168פגרנס 

נקודות החמ"מ, פגרנס ירד מהסף התחתון של הלוח והוחלט על יציאתו. תכונות הבריאות והמשנה 

הטובות שלו, לעומת תכונות הייצור הנמוכות,  לא תרמו ביחד מספיק נקודות כדי שיגיע לסף 

 התחתון של הלוח. 

 : פרים שיצאו מהלוח3 טבלה

 

 סיבת יציאה חמ"מ שם ומספר הפר

 מתחת סף החמ"מ של הלוח 534 9168 פגרנס

 

 פרים נבחנים 3 –פרים חדשים/חוזרים 

נמצאים ברמות גנטיות  . הםסלוקי ואילטון - פרים בשל פוריות זרמתם 2יצאו  2022בלוח אוגוסט 

גיע בשיעורי  נמוכים. לכן, בשל עונת החורף המגבוהות, אולם מדדי פוריות הזרמה שלהם 

ו"להרוויח" את הערכים , 2עם הגבלה להזרעה עד הזרעה התעברות גבוהים יותר, הוחלט להחזירם 

, נמצא כבר במבחנו השני ועובר את  9247 –אולה הגנטים הטובים שלהם בעדר. הפר השלישי, 

                                                                                                                                                                                                                                                     והשיפוט שלו.  במיוחד בתכונות המשנה הרפת תורם לטיפוח אולההסף  התחתון של הלוח. 

 חמ"מ וערך ג'נומי בזמן פרסום הפר כעגל צעיר – בציר הזמןהנשארים חני הפרים : מב4איור  

 פרים  4 – פרים נוספים

 

 .נמצאים במיכלי המזריעיםאולם  אינם נמצאים בתכנית השידוכים של המלצת שיאון,פרים אשר  4 

 . (4)טבלה  בארה"במקורם 

 : פרים נוספים4טבלה 

 

והישנות מה ללוח הפרים וזאת בשל רמות גנטיות גבוהות להשתמש רק כהשלמומלץ פרים אלו ב

, שאר הפרים עדיין ללא ספקטורלמעט של הפרים המקומיים המתפרסמים בלוח הנוכחי. גבוהה 



והיא בתוספת ₪  45העלות למנת זרע בפרים אלו היא מבחן בישראל והם רק נבחנו בארה"ב. 

 לעלות ההזרעה הרגילה.

בעל מבחן בישראל ובנותיו החלו תחלובה שנייה.  מאוד נדרש על , ארה"ב(, ABS)חברת  ספקטור

הגנטיות הטובות בתנאי  וידיי הרפתנים וזאת בעיקר בשל פוריות הזרמה הגבוהה שלו, לצד תכונותי

פרות )בעיקר עגלות(. מופיע גם כזרמה ממוינת  20,000-ישראל. הוא כבר הזריע בישראל כ

ת ממנו. עדיין ות הזרמה הנותרו, ואנו רכשנו את מנABS לנקבות. הפר "בסוף דרכו" בפרייה של

אנו ממליצים  בבנקים של שיאון מספר אלפי מנות. בשל שימוש מאוד גבוה בלוחות הקודמים,

 וזאת בשל סגירת קוו הדם שלו ברפת.  להתחיל לרדת בדרישה,

 .5986 –בילי :  (בארה"ב בינואר, תגיע זרמתו של פר נבחן נוסף מארה"ב )אב לפרים צעירים רבים

הפר הומלץ בעבר לעתודות בישראל, וכעת מבחנו רחב בארה"ב. הוא ישלים את ארבעת הפרים 

 ויחליף פר שזרמתו תגמר. תכונותיו הן: 4המתפרסמים בטבלה 
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 זרמה ממוינת 

 להגיע מחו"ל שזרמתם מתוכננת אנו נערכים לרכישת מנות זרמה ממוינות מחו"ל ומישראל. הפרים 

בטבלה נפרדת שתתפרסם בקרוב, לקראת עונת יתפרסמו  שזרמתם ממוינתוהפרים הישראלים 

 בין פברואר ליוני.שתהייה  ההזרעות 

אנו סיימנו את בניית המעבדה, ובימים אלו מתחילים לקלוט את המכונה  – זרמה ממוינת ישראלית

. צוות ישראלי השתלם בהפעלת המכונה באנגליה, וצוות ABS-Intelligeneהמגיע היישר מחברת 

אמריקאי ילווה אותנו עד מרץ להפעלת המכונה ובדיקת מנות הזרע הממוינות. הפרים שיבחרו 

והם יהיו כולם מלוח פרים דצמבר  להפקת זרמה ממוינת, עוברים מיון ליכולתם לעבור את התהליך

, נבחנים וג'נומיקים,, אשר שזרמתם ממוינת ים. בתחילת ינואר יצא פרסום לפרים ישראל.2022

 יסופקו למשקים החפצים בהם.

 :לשימוש הזרמה הממוינת ברפתות להלן מספר דגשים

  מיכולת הפוריות של זרמה רגילה. 85-90%פוטנציאל הפוריות של זרמה ממוינת היא 

  וק מירוק ומיר לכלפרטנית מתבצעת  הנקבות. בדיק 90%הזרמה הממוינת מתוכננת על

 שעובר את התהליך.

  במשקים מסוימים גם בהזרעה בשלוחת העגלות בעיקר בהזרעה ראשונה -הזרעה .

לאחר ניתוח מומלץ  –במבכירות  שנייה, לאחר ניתוח מדדי הפוריות במשק של מדריך/ה.

 מדדי הפוריות במשק ע"י מדריך/ה

 ממוצע רי גם כבערכים ג'נומים. אפש מומלץ ,גלותעיש למפות את הערכים הגנטים של ה

 אם העגלה. Xהערכים של אב

  מכלל העגלות לתחלופה, לאחר המיפוי  30-40%שימוש של הזרמה הממוינת רק על

 הגנטי

אחוז גבוה יותר של זרמות בשר יהיו כמשלימות לעגלות ולפרות שלא נבחרו להיות 

 נתונים גנטים נמוכים יותר –מוזרעות לתחלופה בעדר 

 ת לזרמות הפרים:קטגוריו 3 העניקספר העדר 

 "לא" -ירשם בהגדרות כ –פר שאינו עובר את תהליך מיון תאי הזרע  .1



%ק"ג%ק"ג

1G  531,12863147.50.1924.40.03957-0.310.4911.90.7171סאמנוסקנדל9552סמול

2G 581,00959838.00.1324.60.04866-0.22-0.41240.3-1.2143ראלבטופשוט9536טופז

3G 5998259034.10.1025.40.05844-0.100.61331.80.4138איזגגוגל9522גוריון

4G 5697032639.70.2221.20.09816-0.23-0.41181.9-0.7154סאמנוקבוט9559קסט

5RG 5997070728.60.0231.90.07918-0.08-2.11201.0-0.252סיטבוןבליסטו9520בסטי

6G 5692954036.00.1321.70.04790-0.15-0.61341.3-1.7139סמנוקקבוט9560קסול

7RG 5892657635.40.1124.20.05833-0.050.21200.50.393איסראוורסט9511אנחל

8G 539208648.00.3716.30.11802-0.250.261-0.1-0.3118גרנדהסולארי9546סנדה

9RG 5289346525.10.0721.30.05673-0.182.71281.4-0.8220ארגמןסינק9549סאן

10RG 5787626736.00.2121.70.11790-0.110.0651.1-0.286גוגלקוקיקאטר9563קיגל

11 TV G 5782744122.70.0522.40.07671-0.171.31110.0-0.7156בופוןטופשוט9537טייבה

12RG 5777352628.50.0717.70.01636-0.210.31080.30.1137ראלבגודארד9525גהרי

13RG 5677224515.40.0520.30.10558-0.261.51371.1-0.4214איסרטריי מי9509טמבור

14RTV G 6076426938.30.2316.80.07715-0.100.051-1.10.049פטריקגריף9529גרף

5791044833.80.1422.10.06776-0.170.31070.8-0.3134ממוצע
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1G  106103102102103חזוי9552210.70.5סמול

2G 105103102102105חזוי9536361.31.1טופז

3G 103108100101101חזוי952237-0.52.3גוריון

4G 10399101103102חזוי9559290.50.1קסט

5RG 111109108103109חזוי952036-0.8-0.2בסטי

6G 103102100103104חזוי9560310.0-0.9קסול

7RG 109110104103103חזוי9511340.51.3אנחל

8G 103103102101104חזוי9546230.2-1.0סנדה

9RG 10610310510495חזוי9549290.1-0.8סאן

10RG 108107104102106חזוי9563340.11.5קיגל

11 TV G 104102104101103חזוי9537360.2-0.7טייבה

12RG 108108104102104חזוי9525350.0-1.2גהרי

13RG 107105108102102חזוי9509320.21.3טמבור

14RTV G 108107103102104חזוי9529371.10.7גרף
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 "כן" -ירשם בהגדרות כ –פר שעובר את תהליך מיון תאי הזרע  .2

פר שזרמתו היא לעיתים ממוינת ולעיתים לא ממוינת, כלומר, "גם וגם", מחויבת  .3

ה. צבע הקשית ברישום על ידיי הרפתן/מזריע על השימוש הסופי שבוצע בהזרע

 היהישתיוצר בישראל הממוינת הממוינת המגיע מארה"ב הוא אדום. צבע הקשית 

  פסטל.  

 

 מרבית (. 6)טבלה מתפרסמת בלוח  צעירים ג'נומים פרים 41קבוצה חדשה של  - רי הג'נומיק

נקודות החמ"מ. אבות הפרים הם  900-מהם מרמת ה 8חמ"מ, כאשר  800-הפרים מעל רמת ה

בוחנים קווים מובילים בעולם. מניסיון העבר, אין באפשרותנו נצמדים וו"ל ובכך אנו בעיקרם מח

להצביע על פר זה או אחר או למי יהיה מבחן פרים טוב ומי יגיע לאחר המבחן מתחת לסף לוח 

  הפרים. מכאן ההמלצה הגורפת בשימוש של כולם.

רים הללו לערכי חמ"מ גבוהים פללא ספק, הבחירה שלהם היא לאחר מיון קפדני ה"דוחף" את ה

יותר. האלטרנטיבה בשימוש פרי יבוא המגיעים אלינו, הולכת ופוחתת, ברמות גבוהות שכאלו, הגם 

 שהמחיר של הזרמה המקומית הוא נמוך יותר לעומת פרי היבוא.

  

 : פרי הג'נומיק6טבלה  

 

 

 

 



 עגלותרים לפ 

לפי נתוני  7 -ו ,בעלי מבחן 7 :(8 טבלה) תפרים המוצעים להזרעת עגלו 14 רשומים ,בלוח הנוכחי

 בטבלת "פרים נוספים". ספקטורטופשוט, ג'ינטה, אנדאבור ו ,פרים 4בנוסף, עוד  .ג'נומיקה

, בנתוניו מתאים לעגלות, אולם בשל פוריות הזרמה שלו, לא מומלץ על ידיי שיאון. נתון זה דאדון

 יכול להשתפר, אולם בינתיים הוא מחוץ להמלצה.

מסומן ככחול בלוח הפרים אולם בשל נתוני ההמלטות ועודף פרים לעגלות, לא  – 9552ל סמו

בטעות צבוע  -בלוח , בעל נתוני המלטה טובים יותר. 9559נכנס להמלצת שיאון. במקומו, קסט  

 באדום

 ות. לפרים אלו יתווספו גם פרים עם זרמה ממוינת.חודשים פברואר עד יוני, עיקר ההזרעות של עגל

 : פרים המומלצים לעגלות8 טבלה 

אב אםאבמספרשם
 %

הישנות
רשומות

 %

תמותה

% ה. 

קשה

 %

תמותה

% ה. 

קשה

1,103983,315-0.1-0.85.36.69ג'קיאסיה9147איזג

874938110.51.05.89.111ארגמןאיסר9248אכילס

80451400.5-0.510.28.18סטדראלב9120רוסריו

77385298-0.9-1.04.67.311ג'קיגדר9214גייק

718983,072-2.1-3.73.34.0הודלדוגלי9128דאדון*

713701170.30.35.35.38ארגמןאיסר9160אילטון

688961,506-1.1-1.44.86.911אוטודוגלי9127דאוסן

636884141.00.06.77.17ארגמןאולטיים9247אולה

97029-0.50.15סאמנוקבוט9559קסט

G 0.8-0.25--97036סיטבוןבליסטו9520בסטי

G 92931-0.0-0.95סמנוקקבוט9560קסול

G 92023-0.2-1.05גרנדהסולארי9546סנדה

G 89329-0.1-0.85ארגמןסינק9549סאן

 TV G 82736-0.2-0.75בופוןטופשוט9537טייבה

G 77335-0.0-1.25ראלבגודארד9525גהרי

1,067873810.4-0.14.28.5אלטאמבסיסופרשוט5987טופשוט

--1.30.8-חזוי1,055דלתהגרנטי ו5254ג'ינטה

99065870.1-0.53.07.1גאןדיוק מ5994אנדאבור

96193755-0.50.03.89.1סופרסייריודר5849ספקטור

0.70.46.09.2

פרים נוספים

ממוצע כלל הפרים בישראל

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

* מתאים לעגלות אולם לא בהמלצת שיאון

המלצת

 שיאון

פרים מומלצים לעגלות - דצמבר 2022, דרוג חמ"מ

לפי נתוני ג'נומיק

פרים נבחנים

פרים ג'נומיקים

אבות הפרהפר
  חמ"מ  
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ממשקאומדן גנטינתוני המלטות

 

 פוריות זרמה 

בעגלות, מסומנים כמובהקים שליליים  דאדוןבפרות, ו סלוקי, רוסריו ואילטוןרוב הפרים בממוצע. 

אנו . בשל היצע גבוה של פרים לעגלות, 2בפוריות זרמתם. מכאן שהם מוגבלים עד הזרעה 

 מהזרעת דאדון בעגלותממליצים להמנע 

לאור מאות או אלפי שהנתונים בה מתבססים מתפרסמים בטבלה נפרדת בלוח, פוריים הפרים ה

הם מיועדים המנותחים בצורה "נקייה" על השפעתם על אחוזי ההתעברות )דו"ח ג'ורג'(.  הזרעות

 . 1-3לפרות/עגלות אשר לא הצליחו להיכנס להריון בהזרעות 

אמה הגנטית )קירבה בשארות עומדת על הזרעה לפי ההת 1-3המלצתנו להזרעות  לאורך שנים

ותכונות גנטיות של הפרה/עגלה( שתשפר בדור הבא את העגלה המתוכננת. מאוד לא מומלץ 

ובכך לאבד את  1-3להתחיל להזריע בפרים הפוריים מטבלת  "זרמת פרים פוריים" כבר בהזרעות 

 ההתקדמות הגנטית. 

ם המזריעים בישראל )מהארץ ממוצע אחוז ההתעברות של כלל הפרימכסטיות הפוריות מוצגת 

 ומחו"ל(. 



פוריות הפרקווי דם מתאימים לשידוךחוזקותעגלותשם הפר

הזרעות 1-2שושן, גוליבר, ברנסלי, סיטבון, אברמסעטין טוב, גוף קטן, המלטה קלה, התמדה√√איזג1

זקא, איסר, סימונה, גספר, מיטרן, שושןק"ג ואחוז שומן, פוריות בנות, השרדות, גוף קטןסוג'י2

הזרעות 1-2איסר, ראלב, גוליבר, קבריולט, ג'מצ'יקו דם שונה, יצרנות, התמדהסלוקי3

גוליבר, איסר, קבריולט, מקרו, מפרקקו דם שונה,יצרנות, פוריות בנות, השרדותסרג'4

פר פורהשושן, ג'סיקה, גוגל, סטרט,סיטבוןאחוזי מוצקים, השרדות,  שיפוט גופני√√אכילס5

הזרעות 1-2בוסלדו, דראג, אברמס, ברנסלי, קבריולטקו דם שונה, אחוזי מוצקים, רת"ס נמוך√√רוסריו6

פר פורהראלב, בופון, איסר, ארגמן, פטריק, שושןאחוזי מוצקים, סת"ס נמוך, מיקום פטמות טוב√√גייק7

הזרעות 1-2גוליבר, פטריק, ג'ייג'יי, סגריר, סוטאג'קו דם שונה, התמדה, גוף קטן√√דאדון8

בוסלדו, קבריולט, גוגל, סלוקי, רונלדואחוזי מוצקים, רת"ס, פוריות בנות√√אילטון9

פר פורהשושן, אייפק, גוליבר, פטריק, בוסלדורת"ס נמוך, פוריות בנות, התמדה, גוף קטן√√דאוסן10

גוגל, גוליבר, בוז'י, בופון, סלוקי, מקרופוריות בנות, התמדה, שיפוט גופני מצויין√√אולה11

12G בוסלדו,  איסר, שושן, גוליבר, ברנסליקו דם שונה, אחוזי מוצקים, רת"ס, התמדה√סמול─

13G גרנטי, סיטבון, דוגלי, ווג, גרדן, גדראחוזי מוצקים, רת"ס, פוריות בנותטופז─

14G איסר, ראלב, גוליבר, קבריולט, ג'מצ'יאחוזי מוצקים, השרדות, התמדהגוריון─

15G גוליבר, פטריק,סטרט, סגריר, סוטאג'קו דם, אחוזי מוצקים, השרדות, התמדהקסט─

16G גרדן, גוליבר, ברנסלי, סיטבון, אברמסיצרנות, השרדות, שיפוט גופני√בסטי─

17G גוגל, גוליבר, בוז'י, בופון, סלוקי, מקרוקו דם שונה, אחוזי מוצקים, השרדות, התמדה√קסול─

18G מקרו, סלוקי, סיטבון, סימי, גספראחוזי מוצקים, השרדות, שיפוט גופניאנחל─

19G בוסלדו, דראג, אברמס, ברנסלי, קבריולטקו דם שונה, אחוזי מוצקים, רת"ס√סנדה─

20G שושן, גוליבר, ברנסלי, סיטבון, אברמספוריות בנות, השרדות, התמדה, שיפוט גופני√סאן─

21G דראג, שושן, גרנטי, ראלב, גרדן, סיטבוןאחוזי מוצקים, התמדה, שיפוט גופניקיגל─

22G גוליבר, פטריק, ג'ייג'יי, סגריר, סוטאג'קו דם שונה, פוריות בנות, השרדות√טייבה─

23G זקא, איסר, סימונה, גספר, מיטרן, שושןרת"ס , השרדות, שיפוט גופני√גהרי─

24G גוליבר,  קבריולט, מקרו, מפרקפוריות בנות, השרדות, התמדה, שיפוט גופניטמבור─

25G שושן, ראלב, גוגל, סטרט,סיטבוןאחוזי מוצקים, שיפוט גופניגרף─

 : פוריות פרי הלוח וטבלת פרים פוריים לפי השלוחות9טבלה 

הזרעותאבותמספרשם
סטייה 

מהייחוס
הזרעות

סטייה 

מהייחוס
1,10316,679-1.110,794-2.0אסיה X ג'קי9147איזג

1,05819,2611.51,3841.1סיטבון X ג'רמין9157סוג'י
4.9320-5.5-*1,02915,927סטרט X מסקול9154סלוקי

--9326,7490.4סגריר X ארגמן9244סרג'

3.92,3223.3*8745,229איסר X ארגמן9248אכילס

2.6167-0.8-*80410,850ראלב X סטד9120רוסריו

7732,3692.11,0622.3גדר X ג'קי9214גייק

3.8-*71810,3410.510,841דוגלי X הודל9128דאדון

2.11,043-1.8-*71320,338איסר X ארגמן9160אילטון

6886,6472.45,3052.2דוגלי X אוטו9127דאוסן

6361,2251.57821.7אולטיים X ארגמן9247אולה

G סיטבון9488קליין X 7738995.15303.1קוקיקאטר

G ארגמן9426ביז X 8.3*6309075.1787גוליבר

5.7*5541,4971.11,863אולטיים X אס9236אברמס

G בופון9389קבב X 5351,6643.311185.5קבריולט

פרים פוריים

פרות

עגלות

פוריות זרמות פרי הלוח - דצמבר 2022

פרטי הפר
חמ"מ 

PD 20

עגלותפרות

 

אנו מנסים לגוון, מעת לעת את הפרים המופיעים בטבלה, ופרים שהיו פוריים בעבר, מתחלפים 

 בפרים אחרים, וזאת בשל ביצועיהם ושימוש בקווי דם נוספים. 

בביצועי הפרים מצטמצמת, ומקווים השונות  במדדי הפוריות. בעת האחרונה אנו עדים לשיפור

 למגמה חיובית שתמשיך בשנה הקרובה. 

 קווי דם, הצעות לשידוכים 

תכנת שידוך. זו  ללאלרפתות  ,מייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים עם הצעות לשידוך ,10 טבלה

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

  וקווי הדם האפשריים לשידוך. 

 :10טבלה 

המלצות לשידוך  

 לפי קווי דם

 

 

 

 

 

 מבחן חזוי להמלטה √

 מבחן אמיתי להמלטה √



 סיכום 

נקודות החמ"מ ולאורך זמן  1,000עברו את הסף של  2016פרים משנתון  – נבחנים בלוח 

נקודות החמ"מ עם תכונות ייצור  800-ם עלה ועבר את הממוצע הנבחני. יציבות בצמרת""מראים 

  גבוהות ותכונות שנה חיוביות.

עם  9127 –תחתית קבוצת הנבחנים תורמים בעיקר בתכונות המשנה שהבולט בינהם הוא דאוסן 

. מיד אחריו, פר בדגש על פוריות בנות מובהקת  נקודות החמ"מ מתכונות המשנה בלבד 361

  נקודות החמ"מ בתכונות המשנה. 178ם , ע9247 –חדש, אולה 

פרים עם  14ם שלהם. ם הגנטיי, עקב עלייה בערכבהם עלייה באחוז השימוש  -פרים ג'נומים  

. תכנית איסוף העגלים וההחלטה המסודרת בוועדה, הצפוי נקודות החמ"מ 927ממוצע של 

 'נומיק הארצית. מתקדמת למחוזות של נקודות חמ"מ גבוהות יותר והיא תוצר של תוכנית הג

, ואפשר לומר שלרפתנים  מוצע חומר גנטי גבוה ואיכותי,  במחיר זול צפויהמגמה זו הייתה 

 יחסית, ואין כבר צורך לקבל אותו ממחוזות אחרים ולהשקיע כסף רב בזרמת יבוא. 

אנו ממשיכים להציג בלוחות הפרים פרים נוספים ממקור גנטי לא מקומי. פרים  – פרים נוספים 

בשל העלייה בנקודות החמ"מ של הפרים הנבחנים ₪.  45 – ו מגיעים בתשלום נוסףאל

של  , ולצד שיפור במדדי הפוריות של הפרים המקומיים, אנו צופים לתהליךוהג'נומיקים המקומיים

 ירידה בשימוש יקר של זרמת יבוא. 

גבוהות מול  ופוריות הבנות נמצאות ברמות תכונות ההתמדה, ההישרדות –גנטיקה ישראלית  

המקורות הגנטים האחרים המגיעים מיבוא. זאת תוצאה הנובעת ממשקל גבוה לתכונות אלו 

באינדקס הישראלי, לאורך שנים. כל זאת עומד ליד תכונות הייצור הגבוהות, בעיקר החלבון 

והשומן המעמידים את הגנטיקה המקומית במקום שהיא עדיין ביתרון על שלל הגנטיקה 

 המיובאת. 

לראשונה בישראל, שיאון מתחילה בייצור מקומי של זרמה ממוינת, בפרים  – ה ממוינתמזר 

המקומיים. הייצור ילווה בתכנית שתתפרסם בתחילת השנה הבאה לשימוש מושכל של הזרמה 

בעדר הישראלי. תכנית זו, מתוכננת בעתיד להיות רכיב ממשק נועה, והשימוש בה יהיה יעיל  הזו

ייצור מקומי של זרמה ממוינת, תקפיץ את  Xלוב של תכנית הג'נומיק יותר. ללא ספק, השי

 הערכים הגנטים של העגלות לתחלופה ובכך התקדמות גנטית מואצת יותר

 

 טעויות בלוח: 2

  מסומן בלוח בצבע אדום. הוא מומלץ לעגלות ולכן הוא צריך להיות מסומן  9559קסט

 בצבע כחול

  אנדאבור חמ"מ ושמאלה, הוחלפה בנתוני הפר השורה שלו בלוח, מה – 5849ספקטור

5994  . 

 

 דף הבא –המלצת שיאון 

 



חמ"מ 

PD 20
הערותעגלותפרות

חמ"מ 20 

PD
הערותעגלותפרות

95521,1284סמול  Gמוגבל עד הזרעה 91471,103792איזג

95361,0094טופז 91571,0587Gסוג'י

95229824גוריון Gמוגבל עד הזרעה 91541,02972סלוקי

955997025קסט 92449327Gסרג'

952097025בסטי 9248874611Gאכילס

956092925קסול Gמוגבל עד הזרעה 9120804482רוסריו

95119264אנחל 9214773511Gגייק

954692025סנדה Gמוגבל עד הזרעה 912871842דאדון

954989325סאן Gמוגבל עד הזרעה 916071382אילטון

95638764קיגל 9127688411Gדאוסן

953782725טייבה TV G 924763647אולה

952577325גהרי 3Gבשר

5865G 95097724טמבור

TV G 95297644גרף

4235

פרים צעירים - ג'נומיקיםנבחנים

סה"כ צעירים-ג'נומיקים

סה"כ נבחנים

שם ומספר פרשם ומספר פר

  2202 אוגוסט –ון לצת שיאמה

 

 

 

 בריאות ופוריות בפרות והתקדמות גנטית טובה 

 יואל זרון

 

 


