
30.30.132. 

 לכולם שלום,

יצא לדרך ואנו נפרסם אותו באפריל. "סנונית ראשונה"  .132מבחן מרץ  – פרים לעגלות

א מבחן ההמלטה של הפרים. במבחן מקבלים תוצאות ממשקיות של דיווחי והזה למבחן 

הרפתנים לאופן ההמלטה ותמותת וולדות, בהמלטה ראשונה,  וספר העדר מפרסם את 

לתכונה זו. למספר הרשומות )המלטות ראשונות( יש משקל המשפיע על  ,ההיבט הגנטי

 הישנות התכונה. 

כיוון שאנו נמצאים ב"עונת הזרעת העגלות" רצוי לדעת על שינויים, לטובה או לרעה, לפרים 

, יצא ששני .132הנמצאים בלוח הפרים ונמצאים בהזרעה ברפתות. במבחן החדש, מרץ 

 רים שלנו, גם מתאימים לעגלות. הפרים המובילים את לוח הפ

כיום ו 1322המלטות בדצמבר  1,3,1. היה לו מבחן מוצק עם אין זה חדש :3377 –איסר 

המלטות ראשונות.  1,0.2המלטות נוספות ומבחנו מתבסס על  033 -התווספו לו עוד כ

 -3.0% -בתמותת וולדות ו -%3.2לערכים של הוא הגיע, במבחן הנוכחי, בעקבותיהם 

 לטה קשה.בהמ

 .מבחן ראשון להמלטות: 3287 –ג'מצ'י 

 מספר שם
מס' 

 המלטות

% 

 הישנות

 ערכים גנטים דיווחים ממשקיים

 ה"ק % ת"ו % ה"ק % ת"ו %

 -8.2 -8.2 0.2 4., 00 120 3287 ג'מצ'י

 

המגיעה בזמן הנכון, בדיוק לעונת הזרעת העגלות. להזכירכם, מדובר בפר מצוינת, תוצאה 

בתכונות הייצור, ריכוזי, תכונות משנה טובות )במיוחד  43%-הישנות שלו מגיעה לכנבחן שה

ההישרדות ותאים סומטים(. אולם עליה וקוץ בה....הפר מזריע כבר כשנתיים על בסיס 

הבנקים שלו, ההולכים ואוזלים. מכאן השינוי שאנו נוקטים באחוזי השימוש שלו, לזרמה 

 מנות(: 2,033-)כבנקים שלנו שעדיין נותרה במיכלי המזריע וה

, וגם נוכל במצב זה, נוכל לקבל יותר צאצאים מפר חשוב זה :רק לעגלות - הזרעות ג'מצ'י

 7.7.82.3, מיום ראשוןההמלטה בעקבות הזרעותיו. השינויים יתחילו  בתוצאותלהשתפר 

חבל "לבזבז" זרמה על פרות למשך החודש הקרוב, עד פרסום הלוח החדש.  חולווי

  רות, שלהן אחוזי התעברות נמוכים יותר, במגבלת כמות הזרמה שנשארה.בוג

 המלצה חדשה –שימוש  % המלצה קודמת –שימוש  %

 פרות עגלות פרות עגלות

.7 9 82 2 

 



אב האםאב הפרמס' פרשם פר
חמ"מ - 

PD11
ה"ק %ת"ו %הישנות

חמ"מ - 

PD11
הישנותרשומות% ה"ק% ת"ו

כיום - מבחן מרץ 2017 לפי חודש המבחן הרשום בצד ימין של הטבלה

15
אי-

מ

97 1,780      96932-0.7-2.3699-1.0-1.5בדוןסטופ7631סיטבון

80 212          967360.21.8806-2.1-2.6ג'ייארגמן7960ג'י-אר

98 2,871      920290.40.6902-0.2-0.5ראפאלאוסונט7733איסר

94 896          917260.2-0.27400.20.9סופוןאוסונט7695אופן

91 549          89532-0.41.6595-0.12.4סיגרפטרושה7988פיטוסי

87 383          81637-0.81.5664-0.33.2ג'ייפטרושה7985פיטנגו

89 461          813360.20.16910.91.8טורפדוגוטייה7878גויבה

85 308          78637-0.30.2762-0.4-0.2ג'קיווינס7973ואן גוך

90 487          775350.00.7489-0.6-0.4דוגיתלוי7921לוזית

96 1,315      75631-1.30.1558-1.0-1.7מקרוסופרסייר9008סימונה

15
אי-

מ

15
ג-

או

85 317          102037-0.2-0.2737-0.3-1.1סיגרג'ייג'יי7882ג'סיקה

97 1,780      98137-0.3-1.9699-1.0-1.5בדוןסטופ7631סיטבון

98 2,871      907310.51.0902-0.2-0.5ראפאלאוסונט7733איסר

86 342          88232-0.5-0.8616-0.10.9פטרושהמקרו9007מיפרש

91 549          805351.3-0.54822.11.8אלברטוויסדום9002ולנסיה

87 381          79635-0.20.6503-0.41.1גספרווינס7972ווגאס

88 417          791330.2-0.1320-1.8-1.3דוגיתמקרו7979מדוזה

83 273          727360.30.22641.92.1ג'ייג'ייסירופ7761סיג'יי

15
ג-

או

15
מ' 

דצ

97 1,780      99236-0.1-1.3699-1.0-1.5בדוןסטופ7631סיטבון

92 633          991291.00.9448-1.6-0.4טורפדוג'רום7850גריטה

90 504          941200.71.2448-0.12.0ג'רוםגספר9037גוגל

92 684          922250.50.4733-1.10.1הודלגספר9038גוליבר

96 1,315      86332-0.81.1558-1.0-1.7מקרוסופרסייר9008סימונה

88 394          838360.61.3567-0.8-0.7דוגיתאיפון9014אדית

91 540          82431-0.20.2178-0.41.1ג'יידוגית7857דנונה

91 546          790361.00.1524-0.72.0פטורמפרק7925מפטיר

16
ר' 

פב

15
מ' 

דצ

98 2,871      834310.40.9902-0.2-0.5ראפאלאוסונט7733איסר

72 131          72430-0.21.2619-2.5-2.3דוגיתגספר9036גרנדה

64 83            719360.41.77140.63.3ג'קיארגמן9017אגדה

86 342          634370.10.7616-0.10.9פטרושהמקרו9007מיפרש

60 68            575210.60.6550-0.9-1.3אסראלב9056ריבס

72 126          553210.41.24870.00.8דוגיתראלב9055ראדה

16
ר' 

פב

עגלות( שחולקו בין  -פרות; ירידה –לאור זאת, שינויים קטנים באחוזי השימוש )עלייה 

 לא השתנו. –ל פרי הג'נומיק הנבחנים האחרים בלוח. אחוזי השימוש ש

 ומה קורה במדיניות השימוש בפרי ג'נומיק להזרעת עגלות?

ממבחן למבחן, מתווספות תוצאות נוספות המוכיחות שפיזור גבוה, באחוזים נמוכים, לפריי  

, תיאור נתוני 2בטבלה . נותן את פירותיו הטובים ,הג'נומיק שלהם אחוזי ת"ו וה"ק נמוכים

( 1322ועד פברואר  1320כפי שהתפרסמו בלוחות הפרים השונים )ממאי  וההישנותהפרים 

ות במבחן הנוכחי. תוצאות כפי שמתפרסמ ת"ו וה"ק, הישנות ומספר רשומות,לעומת תוצאות 

 ,ולא המבחן החדש )עדיין לא ידועות לי 1322פי מבחן דצמבר הן עדיין להחמ"מ, 

  בזמן הקרוב(. תתפרסמנהו

זי תמותת וולדות )ת"ו( והמלטה קשה )ה"ק( כפי שהתפרסמו בלוחות נתוני אחו – 2טבלה 

 .132הפרים השונים לעומת מבחן מרץ 

 



 דגשים לטבלה:

  כל הפרים המופיעים בטבלה, הם רק פרים עם נתוני ג'נומיק לתכונות ההמלטה, לפי

חודשי הפרסום. באותם חודשים הזריעו גם פרים נבחנים לתכונות ההמלטה 

 עת עגלות שהומלצו להזר

  ,מופיעים מספר פעמים. כל פעם בנתוני המלטה  ,הפרים הנבחנים )לחמ"מ(לעיתים

 ג'נומים שונים במקצת ובחמ"מ שונה, בהתאם לאותו מבחן שמתפרסם.

  ,פרים שונים לעגלות על  12חודשים, הזריעו  23במהלך ארבעת המבחנים השונים

פרים נבחנים לתכונות ההמלטה.  22י הג'נומיק שלהם. בנוסף, הזריעו עוד בסיס נתונ

: פיזור מגוון של הפרים, מקווי דם חודשים 2.-פרים שונים ב 73סה"כ כלומר, 

 שונים

 24 כטובים לתכונות נמצאו , .132מתפרסמים במבחן האחרון, מרץ ה 12-פרים מה

. אחוז טוב, בהתחשב בזהירות ובפיזור שנקטו כולם בשימוש 37%= ההמלטה 

העגלות. לחלק מפרים אלו, יהיה גם מבחן חמ"מ גבוה, והינה בפרים אלו בהזרעת 

 חמ"מ ואופן ההמלטה.  –לנו פרים טובים לשתי התכונות יחד 

 

במדינות רבות, מושג הג'נומיק הוא חלק בלתי נפרד  – אחוז שימוש בפרי הג'נומיק

שרת ומאפ Holstein International,, נלקחה מהעיתון 1 ממערכת הטיפוח וההזרעות. טבלה

 להציץ בהנפקת הזרמה של שתי אוכלוסיות הפרים:

 פרים נבחנים .2

 ג'נומיק-פרים צעירים .1

 : % שימוש בהזרעת פרי הג'נומיק בחברות הזרעה שונות בעולם1טבלה 

עלייה/ירידה/זהה  הזרעות בג'נומיק % מדינה חברת הזרעה

  ~       ˂         ˃ 

VikingGenetics 4 סקנדינביה. ~ 

OrigenPlus 40 צרפת ˃ 

Sex Technology 43 ארה"ב ~ 

RBW 43 גרמניה ~ 

OHG 43 גרמניה ˃ 

Evolution 03 צרפת ~ 

Masterrind 4. גרמניה ˃ 



 

בשימוש זרמת פרי הג'נומיק. במרבית חברות ניתן להבחין במגמה העולמית של עלייה 

, בהשוואה לשימוש בשנה הקודמת. מודגשת ( ˃)  ההזרעה, המגמה הזו מסומנת בעלייה

הגישה השונה של מרכזי ההזרעה בין היבשות השונות. באירופה, מובילים הסקנדינבים, 

כך היה לפני . %.4 –שלמעשה מזריעים את כל הפרות בזרמת פרי הג'נומיק, או ליתר דיוק 

היא חברת הזרעה וטיפוח הסקנדינבית  VikingGenetics. 1322שנתיים, לפני שנה וגם שנת 

 פרים 0,333היא מאבחנת המאחדת בתוכה את הארצות דנמרק, פינלנד ושבדיה. 

פרות הולשטיין בשלושת המדינות  233,333נבחרים להזרעת  233ג'נומים/שנה שמתוכם, 

ג'נומיק הנבחרים  פריג'נומיק הנבחרים "על הנייר" ל פריר, יחס המרכיבות את החברה. כלומ

 פרות. 2,333-וביחס של פר אחד לכ. 2:03להזרעה הוא 

 היכן אנחנו ממוקמים בטבלה?

. כלומר, 2:23יחס בחירת הפרים להזרעה מכלל פרי הג'נומיק הנסרקים בישראל הוא  

 פרות. 0,333-חד לכ. יחס פר אעגלים להזרעה 3,-עגלים, אנו נבחר כ 33,-מכ

עלייה/ירידה/זהה  הזרעות בג'נומיק % מדינה חברת הזרעה

  ~       ˂         ˃ 

    

Genes Diffusion 1. צרפת ˃ 

RUW 3. גרמניה ~ 

Accelerated Genetics 20 ארה"ב ˃ 

LTR 23 גרמניה ~ 

CRV 04 הולנד ˃ 

Cogent 0 אנגליה. ˃ 

Swissgenetics 0 שוויצריה, ˃ 

Intermizoo 00 איטליה ˃ 

ABS 01 ארה"ב ˃ 

Semex 03 קנדה ˃ 

Select Sires 3, ארה"ב ˃ 

Aberekin 0 ספרד. ˃ 

LIC 0 ניו זילנד ˂ 



בלוחות המתפרסמים  פריםי הג'נומיק בישראל שהם תוצר של פראחוז השימוש של  

-הפרים + פרים צעירים )שגם הם ג'נומים( שאינם מתפרסמים בלוח הפרים מגיע לכ

00% 

, הן בעיקר מוכרות 1מעניין, ביצוא של זרמות מאותן חברות המתפרסמות בטבלה  

ם קרובות, אין קשר בין אחוז השימוש של הרפתנים זרמות פרי ג'נומיק. לעיתי

 המקומיים המשתמשים בזרמת החברה, לעומת המכירות שלה ליצוא. 

זילנד בשימוש זרמת הג'נומיק. מדוע? המבחנים -מניו LICירידה דרסטית של חברת  

של הפרים על בסיס בנותיהם, לא תאמו את הפרסומים המוקדמים של אותם פרים 

'נומיק.....משבר אמון חריף בין הרפתנים למערכת המרכזית. אין בהיותם בשלב הג

: זה כך במקומות אחרים בעולם, ושם האמון לשימוש בפרי הג'נומיק במגמת עלייה

פרסומים  ,, קיימת מגמת עלייה ועוד 1חברות שונות בטבלה  13 -פרסומים מ 20

עד  23%ומיק )באותה הטבלה,  לא השתנו ועומדים על שימוש גבוה של זרמת הג'נ

 (, כבר מספר שנים.%.4

 

 לוחות זמנים:

 בשבועיים הקרובים, סיום מבחן הפרים והעברתו לבסיס הנתונים של ספר העדר 

  פרסום לוח הפרים החדש לרפתנים והורדת הקבצים הגנטים  –עד מחצית אפריל

 החדשים לרפתות

 ה. מכאן, כל קבוצת הפרים הג'נומים, בלוח הנוכחי, תתחלף בקבוצת פרים חדש

שלהתחיל לסיים את הזרמה במיכלים ולא לקחת זרמה חדשה ממרכזי החלוקה, 

 למניעת בזבוז.

  פרים נבחנים שיצאו מהלוח ופרים נבחנים חדשים, יתפרסמו בשבועיים הקרובים

 לפריית שיאון ואנו נערך ליצירת מאגר זרמה מספיק לתחילת פרסום הלוח הבא.

 כנסות של ועדת מעניינים מומלצים להמלצות למרץ, יום רביעי: בבוקר הת 20-ב

להזרעת עתודות ובחירת המלטות מעניינות. אחה"צ פגישה מקצועית לעובדי שיאון 

 נושאים ופרטים יתפרסמו בהמשך.בקיבוץ אייל. 

 

 פינה חדשה

אחת לחודש אפרסם תמונת טבע , או תמונת "חיים" שהיא יצירתם של אחד מעובדינו. 

ים רק בטיפוח ופוריות, אלא עיננו רואות ומצלמות גם את העולם היפה להראותנו, איננו עובד

 מסביבנו. 

הפעם תמונה של יוסי אבגנה המצויד במצלמתו ולעיתים, תוך כדי כניסתו לרפת, צדה עינו 

 בכניסה לרפת נטור....הזרזיר במלוא הדרתו  -ציפור יפה. הפעם 



 

 

 ואם בדברים יפים......

בץ על ישראל האחרת. אמנם קצת ארוכה, אולם גאווה אמיתית. לסקירה זו מצורף גם קו

 ממליץ לקרוא בנחת

 

 בברכת שבוע טוב,

 יואל 


