
גבוה6 155,8659.8 8759,8143,94918.5איסר7733נבחן

גבוה6 05,4069.1 8725,5621560.7גרנטי7852נבחן

נמוך 5 151,6472.8 5913,9202,27310.7דימסאם7806נבחן

בשניהם דומה6 03,8036.4 8903,856530.3פטריק7894נבחן

דומה5 03,4035.6 6023,478750.3ארמני7875נבחן

דומה0 99451.6 7102,8791,9349.1סיטבון7631נבחן

דומה2 61,3082.2 6672,8261,5187.2פוג'ה9136צעיר ג'נומיק

נמוך8 02,5564.2 7302,574180.1ארגמן7508נבחן

דומה2 61,3882.3 8112,5691,1815.6כאסימורו9103צעיר ג'נומיק

נמוך8 02,4874.1 7212,503160.1סגריר7838נבחן

דומה2 61,4922.5 7992,4699774.7סיירוס9132צעיר ג'נומיק

דומה0 105310.9 6122,2441,7138.0ג'ייג'יי7424נבחן

נמוך0 152320.4 4542,1561,9248.9דוגלי7803נבחן

דומה5 02,1023.6 7702,147450.2סאמנו9133צעיר ג'נומיק

דומה2 61,0741.8 5942,0901,0164.8מומו9131צעיר ג'נומיק

נמוך5 01,9633.3 4591,989260.1מיקסר7813נבחן

נמוך5 01,8993.1 5581,919200.1מיסוי7814נבחן

נמוך5 01,6082.7 7341,643350.2אסוס9124צעיר ג'נומיק

נמוך5 01,5742.6 4851,601270.1סימי7614נבחן

נמוך5 01,5542.7 7271,601470.2סוויט9134צעיר ג'נומיק

נמוך5 01,5232.6 6941,575520.2אדגרדו9141צעיר ג'נומיק

נמוך2 66791.2 6541,4888093.8אגלי9094צעיר ג'נומיק

נמוך5 01,4192.4 6301,435160.1מוגלי9110צעיר ג'נומיק

נמוך2 68391.4 6561,3895502.6מאקון9130צעיר ג'נומיק

0 01,2922.2 2981,314220.1סנטוס7991צעיר ג'נומיק

0 06561.1 5441,1735172.5סימונה9008צעיר ג'נומיק

0 09601.6 345976160.1שדרן7896נבחן

0 02870.5 4014621750.9גריטה7850נבחן

69,65219,16050,492

80,88021,22859,652

86.1%90.3%84.6%
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30.6.2017 

 לכולם שלום,

לאפריל פורסם לוח הפרים האחרון. אנו נמצאים במחצית הזמן  20-ב – הזרעות פריי הלוח

שלו ונראה ש"גל הזרעת העגלות" שוכך לו וגם כמות ההזרעות היומיות, מתחיל לקבל  צביון 

זור עוד כחודש וחצי אולם את פירק סביר. את תחילת הפוריות של התקופה הזו נוכל לקבל 

והשימוש לפי אחוזי השימוש המוצעים, אפשר להתחיל לבחון  ההזרעות בין הפרים השונים

  כבר במחצית הדרך. 

 2017–מספר ההזרעות )כולל כפולות( ואחוזי השימוש של לוח אפריל :1טבלה 



 

 מספר נקודות חשובות:

 פרים שהיו מיועדים להזרעת עגלות, היו בשימוש גבוה יותר. - הזרעת עגלות 

בתוכם, לפרים הנבחנים הייתה עדיפות. מגמה נכונה וטובה שהגיע גם לידיי ביטוי 

דוגמא טובה לכך הוא  .בהזרעת העגלות עדיפות לפרים הנבחנים –בהמלצת שיאון 

: רמת חמ"מ לא גבוהה, הגיע לידיי ביטוי יפה, למרות שהוא עדיין נמוך דימסאם

 מהמלצת שיאון.

 גבוהים בחמ"מ, ממלאים את הציפיות ואף עוברים מרבית הפרים ה - פרים נבחנים

שמכסת הזרעותיו לא  ארגמןבהזרעותיהם את המלצת שיאון. יוצא מהכלל הזה הוא 

הגיע  סיטבון. מעניין לראות שהפעם דווקא גבוהה ונמוך מאוד מרמת ההמלצה

 למכסת ההזרעות הצפויה וזאת בשל שימוש הזרעותיו בעגלות ולא בפרות.

 ככב", ונמצא גבוה בהזרעותיו מהמלצת שיאון בשתי השלוחות עדיין "מ איסר– 

עגלות ופרות. המלצתי, לרסן את השימוש בו. פוריות בנותיו והגודל שלו הם בכיוון 

השלילי ושימוש רב מידיי בו, לאורך זמן )מספר לוחות פרים(, יכול להביא גם 

 לתוצאות לא טובות בשתי תכונות חשובות אלו. 

  תפוקה נמצא בבחיים והפר . את איסר בביקוש הולך וגובר, בפרותמחליף  –גרנטי

להערכתי, במידה עולה על יכולת הייצור.  גרנטילהביקוש . מקסימלית של זרמתו

השימוש הדומה להמלצת שיאון והיה מייצר יותר, גם כמות הזרעותיו הייתה עולה. 

יקוש לזרמתו הוא תוצאה של "מגבלת ייצור". אנו תקווה שלקראת הלוח הבא, הב

 יתאזן עם המלצת שיאון. 

  נמוך  סימיומיסוי , מיקסרהשימוש ב –שלושת הפרים הנבחנים הנמוכים בחמ"מ

)רכיבים,  מיקסרמצטיין בכך  –מהמצופה, וחבל. הם כולם בעלי רכיבים טובים 

קווי הדם שלהם הם קווים ישראלים ושונים מהקווים . סת"ס, פוריות בנות וגודל גוף(

יותר.  הממליץ, בחלק השני של הלוח, לתת להם הזדמנות ביטוי טוב. םיהדומיננט

 לא מהגבוהות בלוח. היא להגיע איתם להמלצות שיאון שגם כך, לפרים אלו,  

 מנות זרע בבנק.  3,100החל את הזרעותיו ללוח זה עם הפר אינו בחיים ו – דוגלי

 2,600-הרי נגיע לכ . במידה ונוסיף לו גם פסילות2,156הזריע לפי הטבלה, הוא 

נקודות האחוז מול המלצת השימוש וזאת בשל ההגבלות שהיו  6-מנות. הוא נמוך בכ

הנותרות נמצאות במיכלי המעטות עליו וסיום הזרמה למספר מזריעים. מנות הזרע 

של הזרעה ראשונה או שנייה  בהנחיהלהמשיך  ישהמזריעים. אבקש לסיים אותן. 

, בבחינת "בזבוז" ( הן 1זרע שהוזרעו בפרות )טבלה מנות ה 232-ה .בעגלות בלבד

 . ניצול לא נכון של הפרובניגוד להנחיות הכתובות, 

 שזרמתו הייתה מוגבלת וזאת בשל העובדה גם הוא פר הפר אינו בחיים ו – ארמני

מנות זרע. לאחר כחצי לוח, הוא הגיע  5,700-בבנק כלו שבתחילת הלוח היה 

ר לא קטן של מזריעים החל לדווח על סיום הזרמה מספ. למכסת "המלצת שיאון"

מנות זרע.  4,200-שלו. לפי חשבון פשוט, מכסת הזרעותיו + הפסילות מגיעות לכ

מנות במיכלי המזריע. יש לסיים אותן בהזרעות ראשונות או  1,300-כלומר, יש כ

 שניות בפרות בלבד. 

 לוח הפרים, נשנה את אחוזי השימוש , לקראת החודש האחרון של ימים 10 -עוד כ

הודעה  מהשידוכים בשל סיום זרמתם הצפוייה. ארמניו דוגליבכך שנוציא את 

הרבה שואלים וטוענים, למה מפרסמים פרים בלוח  מסודרת על כך, תצא למשקים.

הפרים שזרמתם לא מספיקה לשימוש? ובכן התשובה היא ברורה: ללא פרסומם 



, דוגלי וארמנימנות של  5,700-מנות ו 3,100-ש לכבלוח הפרים, לא היה שימו

עגלות בנות  750-בהתאמה. כך, למרות חוסר הנוחות, יהיו לרפת הישראלית עוד כ

 .ארמניעגלות בנות  770 -בישראל ועוד כ דוגלי

 כולם או דומים או נמוכים מהמלצת שיאון. הפרים שיש להם  – פרים צעירים ג'נומים

פוג'ה, את רשימת השימוש בלוח.  מוביליםלות ופרות(, שימוש בשתי השלוחות )עג

הם גם שלושתם הומלצו לעגלות ומכאן השימוש הרב בהם.  – כסימורו וסיירוס

נמוכים בשימוש, למרות היותם מומלצים  – אגלי ומאקוןלעומתם, גבוהים בחמ"מ. 

לשימוש בשתי השלוחות. אנו ממליצים, פעם אחר פעם, להשתמש בשימוש דומה 

לם וזאת בהסתמך על הישנויות לא גבוהות לכל פרי הג'נומיק. יש להשתמש לכו

 בכולם כקבוצה ולא בשינויי אחוזי שימוש משמעותיים בתוך הקבוצה. 

  התופעה של לעיתים משיחות עם מזריעים משתמע שקיימת  –הזרעה כפולה

ייבים זו תופעלה פסולה וח – "הזרעת שתי מנות זרע, מאותו הפר, ל"עידוד הפוריות

לעידוד הפוריות, אפשר להשתמש עם פרים שזרמתם פורייה. בכל  להימנע ממנה.

מקרה, כשמשתמשים בשתי מנות מאותו הפר ובשיאון רשומה הזרעה במנת זרע 

אחת בלבד, יתכן וזה מסביר חלק מההבדלים בין הרישומים למצאי האמיתי במיכלי 

 המזריע. 

 מהזרעות העגלות. שאר  90%-רות וכמכלל ההזרעות בפ 85%-כ פרי הלוח מבצעים

ההזרעות הן בפרי בשר, גזעים אחרים ופרי הולשטיין אחרים מהארץ או מחו"ל. 

ם הוא תמיד תעודת כבוד לאמינות האחוז הגבוה בשימוש של הפרים המקומיי

  שהרפתנים רוכשים לטיפוח המקומי. 

 

ריקי נשלח גינאה. -השבוע הרחבנו את פעמינו עד פאפה ניו – ברחבי העולםן שיאו

במפה נמצאת בין אוסטרליה לאינדונזיה.  – Papoua New Guineaלשבועיים הדרכה במדינת 

 המצורפת נמצא גם תמונה של דגל המדינה. 



הציפור נקראת גם "ציפור גן עדן"  .kumulבדגל מצוירת הציפור שמצויה באי העונה לשם 

 צאים באי. ומסמלת היטב את המגוון העשיר של החי והצומח הנמ

גנטי, זרמה ישראלית  הישראלית, בנתה רפת במודל ישראלי ופנתה אלינו לייעוץ  LRחברת 

בעקבות הקשרים הללו נחתמה גם תעודה ווטרינרית בין שתי והדרכה להזרעת הפרות. 

 המדינות.

שיאון שלחה מיכל עם זרמת פרים ישראלים לרפת. המיכל הסתובב כשבועיים, ברחבי נמלי 

תודתי לרחלי ולחברת  שונים,  עד שהגיע לרפת. מאמץ לא קטן היה לבצע זאת.תעופה 

 השילוח.

ריקי החל את עבודתו שם. התמונות מסבירות הרבה משעובר עליו. אין אלו התנאים הרגילים 

את הבסיס הראשון לבניית מערך מסודר של הזרעות  יוצרלהם אנו רגילים בישראל. ריקי 

ישום, הגישה, האנשים וזמן ומעקב גנטי לרפת. מכונית המזריע היא עגלת המזריע. הר

ריקי הבטיח לכתוב מספר מילים בהמשך ואותם הכל שונה.  –ההזרעה ומעל הכל, האקלים 

 אחרת.נעלה בסקירה 

 עד אז, קצת מהתמונות שאני מקבל

 שיהיה לכולנו שבוע טוב,

 יואל

  


