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 לכולם שלום,

שבוע הבא אנו נשב ונחליט על הפרים  1נובמבר לכלל העדר בשלבי סיוםמבחן  – לוח הפרים

 .6102שיתפרסם בדצמבר שיהיו בלוח הפרים הבא, 

תוצאות הג'נומיק התקבלו באוקטובר, חודשיים לאחר המשלוח האחרון של הג'נומיק1 לאחר 

קבלתם, היו עוד מספר תגובות ורק בתחילת נובמבר, עברו התוצאות לטבלאות של ספר 

לקבל אחת  העדר ולמשקים1 כלומר, לוחות הזמנים מתחילים להסתדר ואנו מתחילים

 חודשיים תוצאות1 ל

נתונים אלו השלכות חשובות מאוד על ההחלטות לאישור עגלים למערכת לוחות הזמנים ולל

למערכת  יםמשערות של עגלים המיועד DNAהטיפוח1 להזכיר, אנו דוגמים מאות דגימות של 

 הג'נומיק, יאושרו ויגיעו להזרעה במשקים1, לאור תוצאות םאחוז מה .1-הטיפוח, אולם רק כ

תוצאות מבחן הפרים שלנו נשלחות לארגון האינטרבול והוא מפרסם בתחילת דצמבר את כל 

מדינות שונות, מומרים לכל מדינה ומדינה1 רק  21-פרים שונים, מ ...,.1-התוצאות של כ

ומבחן הפרים הישראלי, אנו נפרסם את לוח הפרים  לאחר קבלת התוצאות של האינטרבול

 1דצמבראמצע יעד, התאריך  –הישראלי 

יש לנו עוד כחודש הזרעות להחלפת הלוח1 אבקש להתחיל לסיים את כלל הזרמות כלומר, 

 "1.111של פריי הג'נומיק המפורסמים בלוח הפרים "אוגוסט 

הוא החל את הזרעותיו כפר צעיר בספטמבר  1גבעברפת  2..1 בשנתנולד  0101 –בופון 

לוחות פרים הוא  .11 מאז, במשך 1.11של יוני  ן פורסם בלוח הפריםמבחנו הראשוו 2..1

 1 (1, טבלה )כולל פסילות מנות זרע ...,01-הזריע כ

 לבופון, בלוחות הפרים השונים PD11 חמ"מ : מעקב התפתחות מבחן1טבלה 

 

, כולל לקיחת זרע כוסיונות נערי, וממאן לקפוץ1 המון נהזדקן""שנים הוא  019כיום, בהיותו בן 

)שהסתיים כעת,  ללא קפיצה1 הפר יורד במשקלו והוא נע בכבדות בתאו1 במבחן האחרון שלו

 מתאים לעגלות בופוןמבכירות, של המלטות  ..0-לאחר כש, נמצא ועדיין לא פורסם(

 1 תמותת וולדות( 12%.-המלטה קשה ו 111%)

 הוחלט להפסיק לחלק אותו למזריעים מהבנקים שנשארו לו1לאור נתונים אלו, 



שם ישובשם משקחמ"מ עגלהחלטהמיקוםתאריך לידהמספר עגלשם עגל

G  דפנהדפנה904מאושרשיאון דרום902329/11/2014בוסלדו

G    ניר ישראלפודור מנחם848מאושרשיאון דרום909816/07/2015בומץ

G   בי'ס שפיהב'ס שפיה772מאושרשיאון דרום906312/02/2015בוז'י

G  יונתןמעגן ביונתן705מאושרשיאון דרום902103/09/2014ביוואס

G     גברעםגברעם645מאושרשיאון דרום906402/01/2015בהד

G   מעגן מיכאלברשתנו אג' שיתו625מאושרשיאון דרום902605/09/2014בוגרט

G  היוגבגלאובר  יעקב615מאושרשיאון דרום902229/08/2014בנגקוק

        G027/02/2016נגבהרפת גן612נרכששדה אילן

G   נגבהרפת גן573מאושרשיאון דרום793722/07/2013באסטר

G   מירבמרום הגלבוע505מאושרשיאון דרום902411/09/2014בוסאן

כפר ורבורגקיסר יוסף0נרכשחוות גבע013/10/2016

כדי לסיים את החודש הקרוב1 לקראת הלוח הבא, הוא למזריעים יש עוד מנות זרע במיכלים 

בנים  11 יש גם לבופוןאת המירב מפר חשוב זה1  בטאיפורסם רק להזרעת עגלות ובכך נ

 (1)טבלה  ושחלקם כבר הזריע

 חמ"מממוינים לפי : בני בופון לפי 1טבלה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

באתרים את  תאי הדוארלישלח במייל וגם יודפס השבוע  – מעקב אחר הזרעת עתודות

העתודות המתוכננות לקבל זרמה מפרים מומלצים כתוצאה מישיבה שהייתה באוקטובר 

1 לאחר כל ישיבה, אפרסם את העתודות המומלצות ומעקב הזרעות לגביה1 הזרעות 1.11

1 לעיתים, הזרמה לא הגיע ליעדה, לעיתים המשק שניתנו שלא לפי ההמלצה, נצבעו בכחול

 :לא מוכן לקבל את ההמלצה1 בכל מקרה, אני חוזר ומדגיש

הזרעת העתודות לפי התכנית היא ערך חשוב ביותר לעתיד הטיפוח ויש להיצמד עד 

 כמה שאפשר להמלצות. 



בלט כנכון ולא לחכות ת את הרשום בטיש לקח עתודות, ...,1כיוון שעברנו להמלצת 

 לפתקיות הצהובות שלעיתים מגיעות באיחור1

אנו מאחלים לעובדינו השתלמות טובה ומעניינת בנסיעתם1 צאו בשלום וחזרו בשלום, 

 בתוספת חוויות1

 ולשאר, שבוע טוב

 יואל

 ,מקצועיתהשתלמות הה ילהזכיר לכולם, אירוע הפתיחה של הפגישות החודשיות בנושא

באתר הדרומי של שיאון1 פרטים ולוגיסטיקה, ימסרו  ,לנובמבר .2-ביום רביעי היהיה 

 בהמשך החודש1


