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 לכולם שלום,

 ליוני.  20-וועדה התכנסה ביום שלישי הה - סיכום ועדת מעניינים מומלצים

ן היא נושאים עיקריים שבה הלפי החלטת ועדת טיפוח, יש לוועדת מעניינים מומלצים שלוש

 עוקבת ומחליטה:

 סימון עתודות שההריון שלהן "מעניין" וקשר עם הרפתות לקראת ההמלטה. 

 המלצות על הזרעת עתודות שהמליטו בטווח החודשיים האחרונים לכינוס הוועדה 

אילן היוחסין והג'נומיק שלהם פסילה של עגלים שנולדו וקיבלו את נתוניי  אישור או 

 .CRV -ו   Geneseekממעבדות 

 2017כלל מערך העגלים הנמצאים בשיאון, ילידיי  סיכום חצי שנתי שללהלן 

 עגלים שנרכשו ונמצאים בשיאון או במשק האם –: סיכום חצי שנתי 1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המלטות. כך שאנו במצב  800-כנון היה של כהמלטות. הת 350-400-בקצב הזה, נגיע לכ

ת, אולם עדיין לא בטווח היעד, שיגיע, קרוב לוודאי בשנה של פי שתיים המלטות משנה קודמ

-הבאה. זה תהליך שיערוך כשנתיים מאז התקבלה ההחלטה להגדיל את המעקב אחר כ

 שהיו בעבר. 300 -ה עתודות, לעומת 1,000

וך. זאת בשל הסיבה שהתוצאות לאחר כל , עדיין נמ2017מספר העגלים הג'נומים, בשנתון 

חודשים.  4-5-ה לנתוני ג'נומיק" לוקח כפיענוח והפיכ-קבלת הסמנים-המעבר בין "לקיחה

בהנחה שכל כל זאת מכאן שבחצי השני של השנה, נקבל כמות גדולה יותר של תוצאות, 

 .CRV-קבל מבחן ג'נומי חדש משלושה, נ-כחודשיים



     מזריעים     שם פרמס' פר

)מס' עתודות(

סטטוס פר מזריע

 8איסר 17733

 8מיסוי 27814

 5אופן 37695

 5גדר 47700

 5דסט 57835

 4ג'מצ'י 67824

 3שוגי 77956

 2סגריר 87838

 1בופון 97510

 1סימי 107614

 1סיטבון 117631

 1דקירי 127841

 6איגיבור 139016

 6בוסלדו 149023

 6וידל 159072

 5סימונה 169008

 4בוז'י 179063

 4ראג'ר 189087

 4רעשן 199089

 3מיפרש 209007

 3גדות 219035

 3משען 229075

 2ברנסלי 239032

 2גרנדה 249036

 2סיגרה 259046

 2ארמלי 269060

 2גרסון 279071

 1בנגקוק 289022

 1בוגרט 299026

 1פומיקי 309050

 1אייפק 319059

 1בהד 329064

 1פנטזיה 339082

ג'נומיק בחו"ל 6מגמן 345789

נבחן בחו"ל 4סופרשוט 355755

ג'נומיק בחו"ל 4ברולו 365784

ג'נומיק בחו"ל 3מנדלה 375785

ג'נומיק בחו"ל 2פיימוס 385752

ג'נומיק בחו"ל 2בורלון 395783

ג'נומיק בחו"ל 1נתן 405788

   40      

126 הריונות  בתי אב

         נבחנים       

                      

סה"כ - 44 המלטות

        ג'נומים        

                       

סה"כ - 60 המלטות

סה"כ

המלטות  126. סומנו 2017אוגוסט -במפגש הוועדה, דנו בהמלטות יולי – הריונות מעניינים

הגדלת מספר לוח בתי אב שונים. הפיזור הרב הוא תולדה של החלטת וועדת טיפ 40-מ

  .ת הג'נומיקולבדיקהעגלים ובתי האב 

 

 

: המלטות מעניינות וכמות לפי בתי 2טבלה 

 אב וסטטוס הפר המזריע

 

במהלך הישיבה, הוועדה בוחנת את כמות 

העגלים לכל בית אב לפי הסטטוסים 

 הבאים:

מס' עגלים מאושרים )קיבלו את  .1

וועדת  של אישורה

 (ועדת טיפוחו מומלצים/מעניינים

מס' עגלים שנרכשו )לאחר לידה  .2

 ישיאון או במשקונמצאים באתרי 

 האם(

 הריונות .3

לפי אומדני הוועדה בוחרת את העגלים 

הורשה הגבוהים ביותר והשילוב עם אב ה

 .כל בית אב שמופיעל, האם

להחלטה עקרונית  הוועדה עדיין לא הגיע

שהם בנים לפרים  הרצוי על מספר העגלים

מיק. לפרי ג'נו רצויה בניםה ומספרנבחנים 

עבודה סטטיסטית בנושא  קשהיבהוועדה 

 זה.

מספר החלטה זו תשפיע על "סימון" 

, ועל אישור העגלים לכל בית אבההריונות 

 קבלת מדדי הג'נומיק שלהם.לאחר 

 

 

 

 

 



חודשי המלטה

08/2017 - 05/2017המלטות מעניינים

06/2017 - 04/2017המלטות מומלצים

פרות

כמותפרות
 ממוצע חמ"מ

עתודות

 787 126מעניינות

 778 142מומלצות

פרים

מומלציםמזריעים - מענייניםפרים

 14 40סה"כ

   מומלצים    שם פרמס' פר

)מס' עתודות(

סטטוס פר המתוכנן להזריע

 21ארמני 17875

 11דימסאם 27806

 9ג'מצ'י 37824

 7גרנטי 47852

 6פטריק 57894

 5סגריר 67838

 24פוג'ה 79136

 19סאמנו 89133

 14סולריס 95807

 7בליסטו 105806

 6נתן 115788

 5פיירפלי 125808

 4אולטיים 135780

 4בורלון 145783

   14      

  בתי אב

         142     

הזר' לעתודות

               נבחנים                

                                      

סה"כ 59 עתודות

               ג'נומיים               

         סה"כ 43 עתודות

            ג'נומים בחו"ל          

                                        

    סה"כ 40 עתודות

סה"כ

. 2017שבהן עסקה הוועדה היו המלטות מאי ויוני החודשים  – המלצות להזרעת העתודות

הצעות שונות  1-3 ,ים להזרעה. תכנת השידוך נתנה למרביתםפרים שונים, מועמד 14

 .3לפי אחוזי שימוש שנקבעו מראש. התוצאות לכך רשומות בטבלה להזרעה 

 , לפי כמות לפר2017ני יו-: סיכום ההמלצות להזרעת העתודות שהמליטו במאי3טבלה 

 

ברשימת הפרים המועמדים נמצא הינו הפר היחידי שכבר אוספים ממנו עגלים ועדיין ג'מצ'י 

 העתודות שהגיעו להמלצות. 142-אחוז לא קטן של עגלות ג'נומיק היו בלהזרעת עתודות. 

 קיבלו כבר המלצות רבות להזרעת עתודות.  ,הנוכחי מלוח הפרים ,שאר פרי הג'נומיק

 .חמ"מ 698הסף התחתון להזרעת העתודות הוא                           

 

 סיכום לשני הסעיפים העליוניםטבלה מרכזת כ

 .4מוצגת בטבלה 

 

 המלצותו המלטות מעניינותסיכום  – 4 טבלה

 2017לעתודות בוועדת מעניינים מומלצים יוני 

 

 



מיקוםתאריך לידהשם עגלמספר אוזןשם משק
חמ"מ חזוי 

עגל

חמ"מ עגל 

)ג'נומי(
חמ"מ אםשם אב

שם אב 

האם

ג'רמין757אגדה379646חוות גבעG06/03/2017        376000002858021ראש הנקרה1

ג'רום878אדלוו'יס599696שדה אילןG11/01/2017        376000002816813רפת מ.ג.ע2

ווינס734בוסני367717שדה אילןG22/01/2017        376000001917901עין צורים3

מניפולד719ביוואס360873שדה אילןG16/01/2017        376000002102925בית יתיר4

ג'רום606ברולו519792חוות גבעG22/02/2017        376000001248182חפציבה5

דוגית822ג'מצ'י778886חוות גבעG13/03/2017        376000002533236אברמוביץ יצחק6

ג'ייג'יי796גמביה398543שדה אילןG26/01/2017        376000000633954פ.ר.ח7

מסקול657גרנדה329684שדה אילןG23/01/2017        376100000250211בית זרע8

ג'ייג'יי912טוקס755632משק אםG01/03/2017        376000002271274ישי שלמה9

קרס647מיסוי603626חוות גבעG13/02/2017        376100000363261יזרעאל10

ג'רמין771מיפרש386653חוות גבעG12/02/2017        376000001312657צביקה פרקר11

ארגמן765מרטי פן745703חוות גבעG09/02/2017        376000002293393זבת חלב אחזקות12

אס674סופרשוט499601חוות גבעG19/02/2017        376000002513642רפת תפן-ק.תובל13

ג'מצ'י812סיטבון761690חוות גבעG24/01/2017        376100000251532אפיקים14

סטד639סימי562651שדה אילן12/01/2017סקרטש   376000002751010Gמגדל עוז15

סימי825פומיקי413885חוות גבעG23/02/2017        376000002214886אלמוג16

סיטבון759פיימוס584531חוות גבעG04/03/2017        376100000141030שדות ים17

עגלים  מאושרים ילידיי 2017, לפי שם אב

אב אםחמ"מ אםאב הפרתאריךשם עגלמס פרמשק אם

הפר לידה 

ארגמן860איסר868767שדה אילן376000002724546G27/01/2017צרעה1

הודל797ג'סטיפיי645455שדה אילן376000001552757G15/01/2017יזרעאל2

מפרק712גדר604551חוות גבע376000002602411G01/03/2017שותפות דואק - ניר בנים3

ג'ייג'יי796גמביה559590משק אם - חולית376000000633947G26/01/2017פ.ר.ח - חולית4

מפרק709דימסאם650421חוות גבע376000002922330G12/03/2017גזית5

ג'ייג'יי912טוקס755517חוות גבע376000002271266G01/03/2017גילת6

אס674סופרשוט499406משק אם - תובל376000002513659G19/02/2017תובל7

מפרק715שוגי630549שדה אילן376000001654371G16/01/2017נוה חריף8

מיקום
חמ"מ חזוי 

עגל

חמ"מ עגל 

)ג'נומי(

עגלים  פסולים ילידיי 2017, לפי שם אב

ערכים עגלים  33-, היו ל2017בשנתון   – ערכים ג'נומיםאישור ופסילה של עגלים שקיבלו 

ת כליאוקוזיס, בקע טבורי וכן מספר מחלו: כבר לפני הוועדה נפסלועגלים שמונה ג'נומים, 

מועט של עגלים שנפסלו טרם קבלת תוצאות הג'נומיק )על בסיס אומדני הורשה של הוריהם 

 . (5)טבלה  פסולים 8 -מאושרים ו 17-לים התחלקו להעג 25 שאר בלבד(.

 2017: עגלים מאושרים ופסולים לפי מיון של בתי אב, שנת 5טבלה 

 י. יספרות זיהו 4-ו בעברית ובאנגלית העגלים המאושרים יקבלו שמות

העגלים מצטברים לאורך מספר ישיבות והתמונה הכוללת של עגלים לבית אב יש לזכור ש

 בזמן האישור הסופי. ,ועדת טיפוחומוצגת ל

 שבוע טוב,

 יואל


