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מומלץ

9193בימיני  170984308/01/2018Gנוי אריהאביגדור1

7914ווג94118/01/2018גוגית1662אור הנראור הנר2

7914ווג195980604/01/2018פרנק יונתןאורות3

9172אסלוג   80110/01/2018Gבוניטה6582אוריםאורים4

9172אסלוג   79309/01/2018Gדניה2071דמתי שאלתיאל ושאחיהוד5

9172אסלוג   79228/01/2018Gנטע2084דמתי שאלתיאל ושאחיהוד6

7914ווג80603/01/2018מלי6622איילת השחראיילת השחר7

9172אסלוג   84808/01/2018Gזיפת3897רפת מנוראילון8

7914ווג88629/01/2018צילה5399אלוני אבאאלוני אבא9

7933שושן82623/01/2018גופרית4180בשניתאלוני הבשן10

9193בימיני  98685616/01/2018Gסקורצרו דודאמץ11

7914ווג817580305/01/2018אפקאפק12

7933שושן150083827/01/2018שות' הר-גיאבאר טוביה13

9172אסלוג   39081602/01/2018Gכץ שלמהבארותיים14

7914ווג5871,13026/01/2018יצחק שרוןבטחה15

9193בימיני  162488421/01/2018Gבית זרעבית זרע16

5850רובסון79423/01/2018שהם1800בית זרעבית זרע17

5850רובסון79107/01/2018ל  ערבית281שביל פרות החלבבית לחם הגלילית18

7937באסטר377578410/01/2018משמר קמהבית קמה19

7933שושן1030379920/01/2018רפת נטופהבית רימון20

7933שושן85328/01/2018חיים שור8505ברקאיברקאי21

9172אסלוג   974080416/01/2018Gרפת הנגבגבולות22

7937באסטר994481723/01/2018רפת הנגבגבולות23

9193בימיני  78106/01/2018Gאסנת9505חקלאות גבעגבע24

7933שושן82712/01/2018איסמעיל9896חקלאות גבעגבע25

7933שושן118684322/01/2018גבעת חיים אחודגבעת חיים אחוד26

9172אסלוג   93916/01/2018Gשולצי4307גבתגבת27

7933שושן79230/01/2018הודית745גבתגבת28

7914ווג87927/01/2018נגרו5495גזיתגזית29

7914ווג87116/01/2018זוהר2023גזרגזר30

5850רובסון83510/01/2018חפץ6520גלאוןגלאון31

7914ווג83310/01/2018נועל ה4186גן שמואלגן שמואל32

9193בימיני  86815/01/2018Gיוגב6682דבירדביר33

9193בימיני  79207/01/2018Gסאחלב10579דגניה ב'דגניה ב'34

9193בימיני  84601/01/2018Gאיסטרן10597דגניה ב'דגניה ב'35

7933שושן84828/01/2018תגלית10197דגניה ב'דגניה ב'36

7933שושן674378617/01/2018הבוניםהבונים37

9172אסלוג   83618/01/2018Gענבל292פולק  נחוםהיוגב38

7933שושן80711/01/2018רקאט3864זיקיםזיקים39

7933שושן81714/01/2018אנפזה6351שות' מכבי-חנתוןחנתון40

7937באסטר80631/01/2018טוסטרעיל5203טללי שדהטללים41

9193בימיני  87423/01/2018Gברנס4394יבנהיבנה42

7936ארטיסט82708/01/2018דוגית1426יגוריגור43

7914ווג89724/01/2018ג ורדי1952יגוריגור44

7933שושן82505/01/2018גקי1960יגוריגור45

7914ווג96905/01/2018בילי7908רפת חלב ערבהיטבתה46

7914ווג1,03409/01/2018כיפה7388רפת חלב ערבהיטבתה47

7914ווג87801/01/2018יוצרת5986יסודותיסודות48

7914ווג83624/01/2018מינסקי4361רפת העמקיפעת49

7914ווג91002/01/2018גיבי6508כפר בלוםכפר בלום50

9172אסלוג   82019/01/2018Gשוליה9588רפת גל-ים אגש"חכפר גליקסון51

7914ווג1,19420/01/2018פרון9598רפת גל-ים אגש"חכפר גליקסון52

5850רובסון78119/01/2018סוקי8728רפת גל-ים אגש"חכפר גליקסון53
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 שלום לכולם,

 2018כמידי חודש, אנו ממליצים לפרות עתודות. הפעם להמלטות ינואר  – פרים לעתודות 
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5850רובסון798489609/01/2018כפר גלעדיכפר גלעדי54

9172אסלוג   79925/01/2018Gגליה72דגני אילןכפר ויתקין55

9172אסלוג   78802/01/2018Gתעב1472גור-גבעכפר ויתקין56

9172אסלוג   11981,02618/01/2018Gמונטה אברהםכפר ורבורג57

9172אסלוג   209983812/01/2018Gישראלי יאירכפר יהושע58

7914ווג196080008/01/2018ישראלי יאירכפר יהושע59

7914ווג89602/01/2018תאומה1881כפר מסריקכפר מסריק60

7933שושן80928/01/2018עין שמר7960כרמיהכרמיה61

9172אסלוג   182479704/01/2018Gרפת מעלהלוחמי הגטאות62

7937באסטר471480024/01/2018דנרוןמבוא חורון63

5850רובסון84704/01/2018פטיט7904רפת מ.ג.עמזרע64

5850רובסון82826/01/2018הילה2590מרום הגלבועמירב65

7914ווג98909/01/2018שלבוקה3719רפת מכון וולקנימכון וולקני66

7933שושן80303/01/2018צוצלת9280מסילותמסילות67

7933שושן795182123/01/2018ברשתנו אג' שיתומעגן מיכאל68

7937באסטר654382220/01/2018מצרמצר69

9193בימיני  12293617/01/2018Gמצרמצר70

9172אסלוג   30581222/01/2018Gדגני משהנוב71

5850רובסון78101/01/2018גבע8637נוה אורנוה אור72

9172אסלוג   82326/01/2018Gבלונקי6462נוה איתןנוה איתן73

7914ווג78713/01/2018חביבי6589נחל עוזנחל עוז74

7933שושן80026/01/2018אגרנט6381סעדסעד75

7937באסטר742280725/01/2018סערסער76

7914ווג49580418/01/2018ניסים אברהםעזריה77

7914ווג87118/01/2018פטריק1446חנן יזרעאליעין אילה78

9172אסלוג   827290711/01/2018Gרפת התבורעין דור79

5850רובסון90816/01/2018ברני7180עין צוריםעין צורים80

9172אסלוג   146687704/01/2018Gעין שמרעין שמר81

7914ווג84627/01/2018ברה6012קבוצת שילרקבוצת שילר82

7914ווג79614/01/2018שרונה1301אילן מאסקדמת צבי83

7914ווג28984120/01/2018ראש הנקרהראש הנקרה84

7914ווג82229/01/2018ריזלין11295שותפות רןרביבים85

7933שושן82705/01/2018תפוז9743שותפות רןרביבים86

7933שושן83807/01/2018הילה10703שותפות רןרביבים87

7914ווג166487521/01/2018רפת גליל מערבירגבה88

7914ווג939583605/01/2018רפת גליל מערבירגבה89

5850רובסון162580404/01/2018רפת גליל מערבירגבה90

7937באסטר84905/01/2018גלי4905רמת השופטרמת השופט91

7914ווג90327/01/2018שלטי5883רפת רומחרמת מגשימים92

7937באסטר88514/01/2018ג רום274דור דודרמת צבי93

7914ווג33981706/01/2018רודברג חייםרמת צבי94

5850רובסון78905/01/2018לורה1260לנדאו שמואלרמת צבי95

7933שושן78104/01/2018נפאל5858שדות יםשדות ים96

7937באסטר80514/01/2018יובל950רוזנאק משהשדמות דבורה97

7914ווג89611/01/2018עלעל4860שובלשובל98

7914ווג628480108/01/2018שומריהשומריה99

7937באסטר862790805/01/2018שער העמקיםשער העמקים100

7914ווג81571,02004/01/2018שער העמקיםשער העמקים101

9172אסלוג   92623/01/2018Gמאיה8903רפת חותםתימורים102

7914ווג892888931/01/2018רפת חותםתימורים103

7914ווג843883807/01/2018רפת חותםתימורים104

המלצות פרים לעתודות - המלטות ינואר 2018 )המשך(

 



הפרים שהומלצו, היו בעיקרם מזרמה . חמ"מ 780-רמה הגבוהה מבעתודות  104

נבחנים אלו, יגיעו בלוח הפרים החדש, שעליו  נבחנים חדשים. –ישראלית, שחלקם העיקרי 

 ברים בסקירה נפרדת.יהיו הס

זרמה שמקורה מנבחנים ישראלים, פרי ג'נומיק באת העתודות  מזריעיםבמעקב השנתי, אנו 

 חו"ל. –ישראלים, פרי ג'נומיק 

 כדי לשפר את הביצוע של ההמלצות, אנו נוקטים ביצירת קשר "הדוק" יותר עם המזריעים.

עתודות. במיוחד הדגש על זרמות יינון, מודיע במסרון אישי לכל מזריע המקבל את הזרמות ל

 זרמות חו"ל. –שאינן נמצאות במיכל המזריע 

במקביל, מוטי ורונית מקבלים רשימות מעודכנות ומפורטות לחלוקה. בכל רשימה קיימת 

עמודה לתאריך המסירה. אנו עוקבים אחר טור זה ומוודאים שכולם קיבלו את הזרמות 

 המיועדות.

", תחולקנה בשבוע הקרוב, בשני האתרים. גם למחליפים הזרמות לשידוך "המלטות ינואר

 יהיו זרמות מפרים אלו. 

המיועדות לקבל ההזרעה לפי  שימו לב, אנו מפרסמים אחת לחודש את רשימת העתודות

ימים לאחר ההמלטה, כך  60-השידוך המיועד. אנו מקפידים לפרסם ולחלק בטווח של כ

 ה הראשונה.שכלל הפרות מקבלות את השידוך טרם ההזרע

אילוצים  –הפתקית המלווה את השידוך, והמוצמדת לכרטיס הפרה, מגיעה בטווח רחוק יותר 

של הנפקה, זמן הגעה של המזריע לחלוקת הזרמה והחלוקה בפועל בשטח. מכאן שהשידוך 

המופיע במסך הטבלט, או ב"דף למזריע", המופק מתכנת השידוך של נטע, הוא העדכני 

 והמהיר יותר.

המשלוח האחרון להשלמת ההזמנות, מגיע בשבוע הבא. חלוקת הזרמה  – ממוינת זרמה

למרץ, לפני חג הפסח(.  27-ו 26ממשלוח זה, תתבצע בשבוע לאחר מכן )ימים שני ושלישי, 

בכך יושלמו כל ההזמנות. מזריעים יקחו את הזרמה המיועדת, בהתאם לבקשת הרפתן 

 שמורות אצלנו לפי שם הלקוח. לתחילת הזרעות בזרמה ממוינת. עד אז, הן

רבות נכתב כבר על כך, אולם נראה שהמערכת עלתה על מסלול  – תוצאות ג'נומיק לעגלים

 זמנים טוב. 

בארה"ב.  Geneseek( למעבדת DNAאחת לחודש, שיאון שולחת דוגמאות שיער ) 

 נדגמו מספר ימים לפני השליחה וחלקם עד חודש.חלק מהדגימות 

 Geneseek –  עד שמקבלים בחזרה את התוצאותכחודש 

 CRV )מעבדת את מפת הסמנים לנתוני אומדני הורשה המתפרסמים  –)הולנד

 10-בלוחות העגלים/פרים/עגלות/פרות בישראל. זמן התגובה האחרון התקצר עד כ

. (1)טבלה  ימים. שימו לב לירידה בזמן התגובה של שלושת המשלוחים האחרונים

 ימים. 10-14-בסופו של דבר על כ בשתתייצמגמה טובה 

כלומר, במידה ונחבר את זמן התגובה הכולל, מלקיחת הדגימה ועד פרסום התוצאות, אנו 

 .חודשיים וחצי –חודשיים -מגיעים לכ

זמנים אלו משפיעים רבות על הניהול וההחלטות לעתידם של עגלים. ישיבות "ועדת מעניינים 

 .ישיבות שנתיות 5-6-, ובמשך השנה נגיע לכותרקצרים יבטווחים תתקיימנה מומלצים" 

  בכך השליטה לניהול כלל העתודות ואיסוף העגלים יהיה מקצועי יותר. 



מספר 

מבחן
ת. קבלהת. שליחה

ימים 

להגעה

109/08/201619/10/201671

215/12/201611/01/201727

326/02/201726/04/201759

430/04/201708/06/201739

513/08/201729/09/201747

619/10/201710/11/201723

719/12/201704/01/201816

805/03/201815/03/201810

 )הולנד( CRV-: ימים בין שליחה לקבלת התוצאות מ1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום שני הקרוב לדיון על ועדת הלוח תיפגש : המבחן הסתיים ו2018אפריל  –לוח הפרים 

 יעו בלוח הקרוב. הפרים שיופ

 בשל חג הפסח, פרסום הלוח יהיה בשבוע, מיד לאחר פסח.

 לאפריל 11יהיה ביום רביעי,  2018אפריל  –פרסום לוח הפרים  

באותו השבוע, חלוקת הזרמה החדשה תתקיים בימים ראשון עד שלישי. פרסום פרטני יותר, 

 יתקיים בצמוד לאותם תאריכים.

 כלומר,

. רונית לסיים את זרמת פרי הג'נומיק שבמיכליםהקרובים,  השבועות תאבקש, בשלוש

 יוחלפו בקבוצה חדשה.  כולם .ומוטי לא יחלקו יותר זרמה, מפרים אלו

הודעה על כך תגיע בשבוע הבא )לאחר הדיון שיתקיים על הרכב  –לגבי הפרים הנבחנים 

 .לוח הפרים(

 נים חדשים. יש למה לצפות. ישנן הפתעות יפות וטובות מאוד של פרים נבח –לפי הנראה 

 החרוז: לפי

 אביב הגיע ונבחנים חדשים וטובים מופיעים להזריע.....

הרמת כוסית וברכות לחג, באתר שיאון ליד קיבוץ חפץ  - למרץ 20-ביום שלישי הקרוב, ה

תהייה גם הפעלה חיים, באותה הזדמנות נבצע סיור באתר לקיחת הזרמה המתחדש. 

 תמיד כדי –רוח טוב  חיוך ומצבוארוחת חג. 

 בנימה זו, שיהיה לכולם שבוע טוב ושבת שלום

פרשת ויקרא. עד עכשיו, בנו את המשכן, ובפרשה  –הפעם מתחילים לקרוא את ספר ויקרא 

מן . מקורבן העולה )בשרי( ועד קרבן המנחה )סוגי הקורבנות השונים על קירהסהנוכחית, 

 החטאת, והאשם. הצומח ומאפים(. בין לבין, קורבן השלמים, 

מעניין, למרות הכל.....החטאים והאשמים לא פוסקים גם בימינו. כנראה טבעו של אדם, 

 והשררה והחמדנות גוברת על כל יצר. 

 יואל


