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 5102 דצמבר –סקירת לוח פרים 

 כללי  

 PD11-הלוח מוצג לפי דרוג החמ"מ ג'נומיק2 פריי 55-נבחנים ו 51, פרים 53 :נמצאיםהפרים בלוח 

2 באתר שיאון מופיע גם לוח לפי חלוקה לקבוצות של נבחנים ופריי ג'נומיק לחוד2 כחלק ממדיניות 

בקבוצת הנבחנים נכנס פר ם, הוחלפו בחדשים2 הטיפוח, כל פריי הג'נומיק של לוח הפרים הקוד

על ההחלפות בקבוצת . 4711 –ג'יי ו 4373 –הודל , 4147 –סטרט ונוספו לו,  4107-סימיחדש, 

  2 ", בהמשךופרים שיצאו מהלוח, מתחדשים פרים חדשים" ,הנבחנים ראו פרק

תוצאות מבחן הפרים  2 כלומר1..1מבחן הפרים )והפרות ברפתות( הוא עדיין לפי שנת הבסיס, 

, שנת הבסיס תשתנה לשנת 1.52כמישור הייחוס2 במבחן הבא, מרץ  1..1מתייחסות לילידות 

 ביצעו את השינוי לשנה זו2 ,, כפי שכבר כלל המדינות.1.5

דגשים חזקים לרכיבי החלב: אחוזי השומן והחלבון הם גבוהים, במגוון רחב של פרים2 תכונות בלוח, 

 2רדות ופוריות בנות, נמצאות גם הן במספרים חיוביים וטוביםהמשנה, במיוחד היש

הימני של  דמשק המקור לפר לוח הוא מקור גאווה שיש לפרסם זאת2 בצ :תוספות חדשות בלוח

טבלת לוח הפרים, רשומים משקי המקור2 תודתנו נתונה לכל משק שפר לוח מופיע ממנו והתומך 

 בטיפוח הישראלי, לפרות החלב2 

נת היא חלק מהדרישה של רפתות2 אנו בישראל מעלים את הנושא מעת לעת ובוחנים זרמה ממוי

שיאון 2 הנושא נמצא בסדר היום של פרים ישראליםמממוינת הזרמה השל אותו בהיבט הכלכלי 

בינתיים, אנו רוכשים זרמת יבוא ממוינת2 ערכים והחלטות בנושא זה תתפרסמנה2  1.52שנת ל

 2 מומרים של פרים אלו, מתפרסמים בלוח

 פרי הג'נומיק 

נכנסים בקבוצות של כעשרה פרים,  ,כיום, כל הפרים הצעירים בישראל, הם פריי ג'נומיק2 מרביתם

ואנו נעבור לשיגרת  ,ללוח הפרים, והשאר מוזרעים כפרים צעירים2 "תקופת המעבר" הזאת, תחלוף

ות לשידוכים פריי ג'נומיק שכולם יעברו את לוח הפרים2 כלומר, יהיו עם המלצ .0הזרעה של 

 ובדיקת אחוזי הקרבה בשארות ב"נטע" ובמסופון2

פרים ראשונים, שכולם  .0-, כ ...,5-בערכי חמ"מ הנמצאים בסביבות הבמבחן האחרון, הופיעו 

ראשון2 כך קורה אצלנו וכך קורה בכל הנבחן הפר ההופיע  ,פרי ג'נומיק2 רק לאחר מכןהיו  םככול

בעלי הטייה מסוימת  ןאומנם ה ראשות הטבלאות הגנטיות2העולם2 קבוצות פרי הג'נומיק מופיעות ב

2 במקומות בהם לפי ממוצע הוריהם ,הפרים הצעירים מהשנויות ותגבוה ןשלה השנויותאולם ה

מוצאים את הפרים הללו, שלוש שנים לאחר מכן, גם עם מבחני פרים  מבצעים סלקציה חזקה מאוד,

  טובים2

לפי ערכי החמ"מ שלהם2 הרפתנים חייבים להיות בלוח ם הפרים מדורגי ,שנכתב למעלה,כפי 

לעומת הפרים הנבחנים  22%-כמודעים להבדל המהותי בהישנות פרי הג'ינומיק, העומדים על 

אין דינו ומעלה2 המשמעויות הן באחוזי השימוש של כל פר ופר2  71%-של כ במהמנויותהנמצאים 

משותף של כל הפרים בדרוג יורד של ערכי של פר ג'נומיק כדין פר שיש לו מבחן בנות2 הפרסום ה

מהימנותם נמוכה משמעותית מפרים החמ"מ גורם "לפיתוי" שימוש בפרי ג'נומיק גבוהים, אולם 

 , ויש להיזהר מכך2נבחנים

ברכיב  25%.-בקבוצה זו, ניתן להבחין בעלייה משמעותית של רכיבי החלב2 שבעה פרים גבוהים מ

ברכיב החלבון2 תכונות המשנה שלהם טובות: כולם שליליים  2.1%.-השומן, וחמישה גבוהים מ
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תכונות ייצור

ברת"ס, נמצאים בימיי הישרדות גבוהים, מרביתם  חיוביים בפוריות הבנות ולמעט אחד, כולם 

  חיוביים בתכונת ההתמדה2

2 לא לתת דגש לפר זה או אחר אלא בפיזור נרחב ודומה לכולםהמדיניות לשימוש פריי הג'נומיק הוא 

אליהם כ"סל פרים" שהממוצע שלהם יקדם את העדר2 פרים אלו, יוחלפו לאחר מספר להתייחס 

 חודשים, ב"סל פרים" חדש2 

חלק מפרים אלו, מומלצים לשימוש בעגלות2 הם מסומנים בכחול, בשמם ובמספרם2 כיוון שמהימנות 

מאחוזי  , יש להקפיד, לא לסטות משמעותית%.0-תכונה זו, בערכי הג'נומיק, יורדת לסביבות ה

 השימוש המומלצים שלהם, בעגלות2 

 1.51דצמבר –: פרי הג'נומיק  בלוח הפרים 5טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמשת הפרים 

 הטובים לכל תכונה 

 ותכונה 



 

 קווי דם, הצעות לשידוכים 

מייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים עם הצעות לשידוך לרפתות שאין להן תכנת שידוך2 זו  1טבלה 

ר לרפתנים המחליטים לבצע שידוכים עצמאים2 לכל פר יש פירוט החוזקות שלו וקווי גם טבלת עז

פרי הג'נומיק החדשים, לשישה פרים אין כלל קשר לקוו הדם  55הדם האפשריים לשידוך2 מתוך 

 2 ג'סטיס2 לנותרים, התרחקות בדורות לג'סטיסהנפוץ של 

 

 )באדיבות יינון דותן(רים נפוצים בעדר והתאמתם לבנות פשידוכים ידניים : 1 בלהט

  מתחדשים ושיצאו מהלוחחדשים נבחנים פרים , 

 , ושיצאו מהלוחמתחדשיםפרים חדשים, : 3טבלה 



2 בנותיו נמצאות כבר בתחלובה שלישית, ולכן פר חדש שבמבחנים האחרונים עלה: 4107 –סימי 

רים עם מספר 2 הוא היה בעברו, צעיר מבטיח ולכן הוא בפיזור רחב של עד79%מהימנותו גבוהה, 

אינדקס תכונות המשנה שלו הוא מהגבוהים בלוח כשתכונת  וטוב2"אחר" בנות גבוה2 קוו דם ישראלי 

 פוריות הבנות וההתמדה, הן בולטות במיוחד2 

, מאפשרים לו בתקופה זו : פר שעונת החורף והעלייה במדדי הפוריות הכלליים9297 –סטרט 

תכונותיו באינדקס הישראלי הן בולטות מאוד, והוא פר מבוקש מאוד, למרות פוריות  2לחזור ולהזריע

 זרמתו הנמוכה2

הם פרים וותיקים החוזרים ללוח עם מבחן המתבסס על מספר בנות  4711-ג'ייו 4373 –הודל 

ועדרים רבים2 מבחן מאוד מבוסס, המאפשר בטחון רב בהזרעות שלהם, במיוחד בשלוחת העגלות2 

 גיע מקוו דם אחר לגמרי ופותח בכך אפשרויות רבות להזרעה בעגלות2 מהודל 

 ההגבו סיטבוןיצאו מהלוח2 על משבצת הפר החלבני, הוחלט הפעם להשתמש בזקא, ראלב וסיג'יי 

, אל אף היותו צאצא לבתי אב אחרים מהקווים השולטים ראלב2 זקאדות החמ"מ מעל ייח ..5-בכ

יצא לאחר גיחה קצרה בלוח2  סיג'יי , ולכן הוחלט על הוצאתו2 בעדר, היה נמוך במספר הזרעותיו

 מגמת המבחן שלו היא בירידה2 מגמה זו יכולה להשתנות במבחנים הבאים2

 שנשארו בלוחנבחנים פרים שינויים ל 

ההבדלים ברמת החמ"מ של הפרים  2הנוכחי בלוחנשארו , היו בלוח הקודםש נבחנים פרים שמונה

ן המבחנים2 לשינויים ברמת החמ"מ, יש להתייחס במימד של זמן רחב יותר2 הללו, אינם גדולים בי

יחידות החמ"מ2 כל השאר, אין כמעט  ..5, המשיך בעלייה שלו, ובמבחן האחרון, עלה בכמעט סימי

ראלב משמעות לשינויים בין הלוחות2 גם לארבעת הפרים שיצאו מלוח הפרים, אין שינויים רבים2 

 ירדו2  סיג'ייוזקא ו עלו במקצת ואיל ג'קיו

 בין הלוחות בנקודות החמ"מ שינויים : 5 איור



ה"ק %% ת"והמלטות% ה"ק% ת"והישנות

99236-0.1-1.3-6בדוןסטופ7631סיטבון

991291.00.9-6טורפדוג'רום7850גריטה

941200.71.2-6ג'רוםגספר9037גוגל 

922250.50.4-6הודלגספר9038גוליבר

87998-0.2-0.712,6975.87.99ג'פריג'סטיס7424ג'ייג'יי

86332-0.81.1-6מקרוסופרסייר9008סימונה

838360.61.3-6דוגיתאיפון9014אדית

825480.40.5707.17.19סופוןבדון7510בופון

82431-0.20.2-6ג'יידוגית7857דנונה

790361.00.1-6פטורמפרק7925מפטיר

785960.41.42,9026.29.57ארומסקול7559מקרו

78492-1.3-2.91,0443.94.29מידןווינס7913וילמה

65798-1.8-1.78,3744.67.49גופיג'סטיס7400ג'יי

621970.20.011,3936.28.39דליההארי7343הודל

0.71.86.99.8100

 %

שימוש

ממוצע כלל הפרים במבחן נובמבר 2015

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

פרים לעגלות – דצמבר 2015
ממשקאומדן גנטי

% הישנות
 %

תמותה

 %

המלטה 

קשה

108108108103103חזוי1.53.7חזוי5774צ'קאל

115108111109106חזוי0.72.9-חזוי5701בוס. ב

117109114106103חזוי5678690.3-0.1מסי

108105105108100חזוי569972-1.3-1.5קבריולט

1081061059992חזוי1.30.3חזוי5775מיגואל

חיוב של 130 ₪ למנת זרמה. 

הזרמה תהייה זמינה מה-

15.1.2016 הזמינות לרפת 

לאחר הזמנה מראש

עטין כללי
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עומק 
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 %

הישנות

המלטות פר מעבר
שיפוט גופני במבכירות

מספרשם

הפר

%ק"ג%ק"ג

72437819.60.0518.00.05581-0.140.41540.0-0.3148רובסטקשמוני5774צ'קאל1

71536313.60.0122.90.10650-0.110.3420.00.760מן או מןבוקם5701בוס. ב2

8066045215.3-0.0119.80.05590-0.26-1.5470.0-0.269פ.ברטמסקול5678מסי3

6864252426.10.0619.40.036660.140.000.0-2.1-23פלנטרובסט5699קבריולט4

63623222.00.1213.10.05484-0.140.51680.00.0156רובסטקשקויין5775מיגואל5
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חלב ומרכיביואבות הפרהפר
אינדקס

 ייצור

אינדקס תכונות נלוות

תכונות 

משנה
שם

 עגלותפרים ל 

 ג'נומיק2לפי נתוני  8 ,בעלי מבחן 1 :פרים המוצעים להזרעת עגלות 07 רשומיםבלוח הנוכחי 

 עגלותהזרעת ם ל: פרי0בלה ט

הישנויות הג'נומיק לתכונה זו מתפרסמים לצד נתוני אופן ההמלטה )תמותת וולדות והמלטה קשה(  

, מכאן שאנו זהירים בהמלצת השימוש בהם ומפזרים את כלל פריי 02%-ל %.1והם נעות בין 

 הג'נומיק המתאימים להזרעת עגלות, בצורה דומה2  

בטוחה יותר את העגלות שלהם, יבחרו את המסלול של שימוש רפתנים המחליטים להזריע בצורה 

, בופון, מקרו ג'ייג'יימופיעים  הנוכחי בלוחמבחן מוצק להזרעת עגלות2  בעלירב יותר בפרים 

, ומתבססת על נתונים של אלפי מהם, גבוהה מאוד חמישהההישנויות של  ג'יי, והודל.  וילמה.ו

 ינת לנקבות, שתכוון גם היא להזרעת עגלות2 לקראת ינואר, תגיע זרמה ממו 2 המלטות

 זרמה ממוינת 

2 , בו מתחיל גל ההזרעות הגדול בעגלות, אנו נצטייד בזרמות ממוינות1.52לקראת תחילת שנת 

 2שלנונתונים של חמשת הפרים מתפרסמים לראשונה בלוח הפרים 

 זרמה ממוינת לנקבות: 1טבלה  
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פוריות זרמה לפרים פוריים בלוח הפרים דצמבר 2015
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TV 8.9227-6.6-*767918,018סטרטG 7592,2622.8סנירפטרושה7953פטוס ת
לו
עג

ת
רו

פ

לוח
רי ה

פ
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ET TV 7695685-5.3אופן--G 4.8*9027,103דוגיתג'רמין7851גרדן

G    פוריות זרמה לפרים שפורסמו בלוחות קודמים----9037גוגל
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צבע אדום - ג'נומיק )ללא בנות(

2 בארץ ויש להם מבחן טוב מאוד להמלטות קלות בישראלהם פרים שהזריעו בעבר מסי וקבריולט, 

2 לאחר שלוש שנים, הם הופיעו בליגה העליונה של היה להם ערכי ג'נומיק גבוהים , ארה"ב,מוצאם

מתפרסמים עם אחוזי הישנות שהומרו מהמבחן  1הנתונים בטבלה הפרים הנבחנים האמריקאים2

   האמריקאי2

2 לפר יש מבחן בנות 2131 –ארדמן גיע גם זרמתו של ת 1.52בתחילת שנת  :2131ארדמן 

עדרים( והוא בעל רכיבי חלב חיוביים, תכונות משנה טובות מאוד ושיפוט  51-בנות ב 550בישראל )

אנו ממליצים בנותיו נמוכות מהממוצע2  שממדיי, בקוו דם שונה פר ישראלי לכל דברגופני מעולה2 

   מאוד על שימוש בו2

 1202 -נתוני הפר ארדמן  :2טבלה 

 

 

 

 פוריות זרמה

תיו הן בסביבה טובה יותר למדדי הפוריות2 מכאן, שהכנסנו הלוח הנוכחי הוא "לוח חורף" שהזרעו

בתכנון השידוכים, ניתנו הגבלות להזרעה, עד פרים שנמנענו להכניסם בקיץ, בשל פוריות זרמתם2 

מומלץ  2 ג'ייג'ייג'יי ו, סטרטהפרים שלהם פוריות זרמה נמוכה:  שלושההזרעה שלישית )כולל(, ל

 עםראשונות לפי התכנון הגנטי ולא להתחיל מהזרעה ראשונה להזריע את שלושת ההזרעות המאוד 

, כפר פורה, בפרים אחרים פוריים, בשל השימוש מקרואנו ממליצים מאוד להחליף את פר פורה2 

       הנרחב שנעשה בפר זה בעבר2

  : פוריות זרמה בפרות ועגלות9טבלה 



 פרים לרפת הרובוטית 

לחיוב2 כל הפרים שנבחרו, עומדים  יםמובהק ם, ה5.2-מהשווים או עולים נתוני שיפוט עטין גבוהים 

 חמישההישנם עוד פרים מלבד 2 בלוח הפרים )מימין לשמם( Rומסומנים באות  בקריטריון זה

 המסומנים בלוח, אולם רמת החמ"מ שלהם נמוכה מסף לוח הפרים2 

 

 סיכום 

 חיוביים רכיבי חלבלוח המכיל פרים רבים עם  

 מגוון רחב של קווי דם 

  טובותרים רבים בלוח, עם תכונות משנה פ 

2 שימוש משנה זהירותב רצוי בפרי הג'נומיק לעגלותהשימוש מספר גבוה של פרים לעגלות2  

 בכולם, באחוזים לא גבוהים, יפזר את הסיכון2 

 לרפת הרובוטיתפרים בעלי שיפוט גופני גבוה, במיוחד לעטין, מוצעים  

הנוכחית, נגדיל את לקיחת העגלים מהמשקים, ה בשנבאפריל2 לוח הפרים הבא יתפרסם  

התהליך למערכת הטיפוח מהם יגיעו בסופו של  %.5-רק כלג'נומיק, ונבדוק אותם 

בקפידה מרובה  יםהנבחרהישראלית2 תהליך זה יביא פרים ברמות חמ"מ גבוהות יותר 

  בעזרת נתונים מהימנים יותר2

 

 והתקדמות גנטית נאה , בבטיחות גבוההלכולם, עבודה פורייה

      יואל זרון 

 

                             )המלצת שיאון, בעמוד הבא(
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PD11

פרותעגלות

TV 763199263סיטבון

G   785099163גריטה

TV 767998711סטרט

TV 77339808איסר

G   78529715גרנטי

ET TV 76959636אופן

G    903794166גוגל

G  903892263גוליבר

CV 74248799ג'ייג'יי

G  900886363סימונה

G    901483863אדית

TV 751082598בופון

TV 77008058גדר

G 785782463דנונה

G    79157936ונגה

G   792579063מפטיר

G   79647906פגסוס

75597857מקרו

G 79137849וילמה

74006579ג'יי

ET 73436219הודל

TV 75506073גספר

76145975סימי

8בשר

100100סה"כ זרמות מהבנקים

מוגבל עד וכולל הזרעה 3

מוגבל עד וכולל הזרעה 3

שם ומספר הפר

מוגבל עד וכולל הזרעה 3
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