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 הפעלת פרים צעירים ואישור עגלים

 יואל זרון

. ללא שידוכים מתאימים לעתודות כל מערכת טיפוחבהם הלב הפועם  פרים צעיריםעתודות ו

שיאון בשיתוף פעולה עם ספר העדר בכל הפרים הצעירים, לא יהיו פרים נבחנים. הזרעה ו

תכנות עזר המנהלות את כמות . דגש רב לביצוע הזרעות הפרים הצעירים מפנים

 ההזרעות/משק/עונה פותחו ומסייעות לניהול השוטף של המערכת. 

משנה שעברה, נושא השימוש בפרים צעירים במשק הישראלי, השתנה. המונחים, הניהול, 

בכל שינוי בוועדות השונות, יוסברו בתקציר. בכל מקרה, אנו חייבים  ההערכות לשינוייםו

את הפרים  ל דברבסופו ש לקבלבמטרה  הצעירים להמשיך לבחון את הפריםשנחליט, 

  .הנבחנים

 :בעדר הישראליהגדרות פרים המזריעים  

 פר שיש לו בנות המאפיינות את המבחן שלו. מספר הבנות, מרחק  – פר נבחן

מההמלטה, מספר התחלובה ופיזור הבנות בעדרים, משפיעים על הישנות ערך 

נות פר נבחן היא הגבוהה ביותר בלוח החמ"מ המופיע בלוח הפרים. בכל מקרה, היש

הפרים, ואמינות תוצאותיו, בהתאם. לפר הנבחן יש גם ערך ג'נומיק שלא מתפרסם 

 בלוח הפרים.

 כל הפרים הצעירים בישראל הם פרים שעברו את הסריקה הג'נומית  – פרי ג'נומיק

 ומוגדרים  כפרי ג'נומיק:

 רים ומקבלים אחוזי שימוש: מופיעים בשמם בלוח הפפרי ג'נומיק בלוח הפרים .4

: חלקם, פרי ג'נומיק המופיעים כפרים פרי ג'נומיק שאינם בלוח הפרים .7

שזרמתם פורייה ונמצאים בטבלה נפרדת בלוח הפרים, וחלקם הם פרי ג'נומיק 

שהרפתנים מחליטים להפעיל על דעת עצמם. לפרים אלו אין המלצה של אחוזי 

 שימוש.

, מתפרסמים כחמישה פרים צעירים שיעד :  כמעט כל חודשצעירים-ג'נומיק .3

השידוך שלהם הוא אוכלוסיית המבכירות. פרים אלו הם פרי ג'נומיק, אולם 

מופיעים בנטע כ"פר צעיר", ללא שמות. אין הבדל בהישנות פרי הג'נומיק שבלוח 

 הפרים לבין הישנות הפרים הצעירים )שגם הם ג'נומים(, המופעלים במבכירות. 

 מת גזעי בשר. מרביתם הם יבוא. : שימוש בזרבשר 

 פרי הולשטיין )בעיקר( שזרמתם מיובאת מחו"ל. מרבית הזרמה יבוא חלב :

המיובאת, היא מפרי ג'נומיק בחו"ל. הישנות התוצאות של הזרמה הזו, בתנאי 

 ישראל, נמוכה יותר מהישנות פרי הג'נומיק הישראלים. 

 בישראל. למרביתם יש את : לפרי ההמתנה, אין עדיין מבחן המתנה + נבחנים

תוצאות הג'נומיק. פרים נבחנים שאינם בלוח הפרים הם לעיתים פרים המופיעים 



בטבלה נפרדת לזרמה פורייה. השימוש בשתי אוכלוסיות אלו היא במרבית המקרים 

 לפי שיקולי הרפתנים.

ת התחלנו לפרסם פרי ג'נומיק בלוח הפרים עם המלצות לאחוזי שימוש בעגלו 7.42ממאי 

  ובפרות.

, הרפתנים תבתודעעדיין,  יםתקבלמהמונחים של פר צעיר ופר ג'נומיק, כפי שתוארו למעלה, 

. אנו נמצאים בתהליך המעבר בין פרים צעירים שנבחנו ללא ערכי ג'נומיק, ושמקורם בלבולב

 ...,4-פרים צעירים/שנה, לפרים צעירים שמקורם מ .2-עתודות ו ..3היה מאוכלוסייה של 

 עגלי ג'נומיק להזרעה.   .1-עגלי ג'נומיק כאוכלוסיית מקור ו ..1ות, עתוד

 מה מידת השימוש של עגלים צעירים ג'נומים בעדר הישראלי? 

נקודות האחוז יותר מול  .4-של פרים צעירים ג'נומים בעדר הישראלי מגיע לכ השימוש

 כן שכלל פרים צעירים ופרים צעירים מבטיחים.השימוש שהיה לפני 

 : הזרעות לפי סטטוס הפר בזמן ההזרעה בשנה וחצי האחרונה4ור אי

 

 

צעיר = הזרעת פרים צעירים ג'נומים )מרביתם עברו סריקה ג'נומית(. לא נמצאו בלוח 

 הפרים ונכנסו לפעילות בהזרעות צעיר לפי "נטע"

יח = פר צעיר ג'נומי הנמצא בלוח הפרים. מקבל את אחוזי השימוש לפי המלצת שיאון מבט

 או לפי הרפתן.

  33% -= כ , בשנה וחצי האחרונהאחוזי השימוש של כלל הצעיריםסה"כ 

 

 הצעה לירידה באחוז השימוש של פרים צעירים ג'נומים שאינם רשומים בלוחות הפרים: 

 עזרא ויניב לבון(אפרים  –)ציטוט מנייר עמדה של ספר העדר 

זרעות )עגלות ופרות ביחד(. מכלל הה 77%השימוש בפרים צעירים עומד על  % ,בנעה

הזרעות, כלומר, כמות ההזרעות מפרים צעירים  ...,342היו סה"כ  7.42לדוגמא: בשנת 

מכלל המשקים,  22%-הזרעות בשנה. בהנחה שישנם כ ...,.2 –אמורה הייתה להגיע לכ 

 הזרעות בשנה מפרים צעירים. ...,27אשר משתפים פעולה עם תוכנית הטיפוח, נקבל כ 

 פרים צעירים מהם, היו 42 אולם רק. 7.42לוחות הפרים של שנת  3-י ג'נומיק היו בפר 37

 פרים צעירים .3-פרים צעירים רגילים(, כלומר: כבעבר, היו כבר  ,שארהחדשים )ג'נומים 

 .ושלא הופיעו בלוחות הפרים נשארו למבחן/שנה ג'נומים



-. מכאן שניתן להוריד בכ...,31-פרים צעירים עומד על כ .3מספר ההזרעות למבחן של 

(. התוצאה המתקבלת, 77%( מהכמות הרשומה היום בנטע )...,27/...,4-31) 34%

 . 2%-ירידה של כ

הנושא  .42%-ההצעה העומדת היא לשנות את אחוז השימוש לצעירים במשקי הביקורת ל

 יבחן לאורך תקופה ויגיע לועדה כדיווח מעקב אחר הביצועים בשטח.

 

 פרים 04לי ג'נומיק ובניית רשימה מובחרת של ניהול מאות עג 

 

פעמים בשנה ברשימות עגלים שעיקר המידע שהיה להם  7-3ועדת טיפוח דנה במשך 

גלים מאותו בית )פנוטיפי וגנטי( לצד שקף אחד שהציג את אב הע פי ביצועי האםעל דווח מ

היא אלטרנטיבה  תצוגת העגל כפי שמופיע בלוח הפרים )שילוב של ביצועי האב והאם( אב.

 .7-ו 4טבלאות לטבלה זו. דוגמאות לשתי הטבלאות ב

 )פנוטיפ+גנוטיפ( עיקר הנתונים הם של אם העגל, לפי בתי אב –: הצעות עגלים 4טבלה 

 



 אם, תצורה של לוח פריםXשילוב של ביצועים גנטים של אב –: הצעות עגלים 7טבלה 

 

 הול של עגלי הטיפוחוועדת טיפוח תתבקש להחליט באיזה טבלה להשתמש, כמקור מידע וני

 

 

העגלים בתת וועדה, מעניינים מומלצים, והבאת רשימה מצומצמת להחלטה  044ניהול  

 ספר העדר-טיפוחלוועדת 

 

פרות העתודה, מתבצעת בעזרת תכנת שידוך שמצד אחד הקלה  ...,4-כיום, ההמלצה ל

ליטה על שמאוד ומצד שני שיפרה את המעקב אחר ההתקדמות הגנטית, הן בתכונות והן ב

את עיקר פעילותם ירכזו חברי "ועדת מעניינים מומלצים" הרעיון המרכזי הוא שרבת הדם. יק

 שנה. בשנה  מידייהעגלים שיוולדו  ..1מקרב  ,בבחירת העגלים המתאימים יותר

ישיבה ברוח זו, התקיימה כבר ובה נלמדו הלקחים לבניית טבלאות ניהול ושליטה טובות 

 יותר לאיסוף העגלים.

 

ההצעה היא שוועדה זו, תבצע, על בסיס ערכים ג'נומים, את הסריקה הראשונית של כלל 

 .1 -האלו יגיעו לועדת הטיפוח שתצמצם אותם לכ .0-עגלים. ה .0-העגלים ותצמצמם לכ

 עגלים/שנה.

   


