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 8201 אוגוסט –סקירת לוח פרים 

 כללי  

בין  1:1 -דומה ליחס הפרים בלוח  .ג'נומיק פריי 12 -ו ,נבחנים 13 :פרים 25נמצאים  ,הפריםבלוח 

נבחנים לג'נומיקים, אולם בהמלצת שיאון לשימוש בהזרעות, יחס זה משתנה. הפרים הנבחנים 

  .מכלל ההזרעות בעגלות  79% -מכלל ההזרעות בפרות ו 58%: מקבלים עדיפות

 . 70%-מבחן המלטה הגבוה מכוללים מהם  7 ,פרים  10מתפרסמת קבוצה של להזרעת עגלות 

אוקטובר, בהם –פוריות זרמת הפרים חיובית מאוד. נתון שיסייע להתמודד עם החודשים אוגוסט 

 מדדי הפוריות, נמוכים.

 שנתונים בלוח הפרים

עיקר הנבחנים הם משנתונים . (1)איור  2013-ל 2007השנתונים  הפרים הנבחנים מתפרסים בין

. נציג הישנותם גבוהה מאודו, פרים שלהם בנות בגל השני שלושה. בלוח הנוכחי, 2013-ו 2012

בלוח הנוכחי הוא עלה  משתפר כל מבחן ועולה בנקודות החמ"מ שלו. ,7633 – ראלב קבוצה זו

מרבית . פטריק, דנקול, גריטה :מספר פרים חזרו 2012משנתון   בדרוג ממקום שלישי לראשון.

 .2016. רק אחד, נשאר משנתון 2017משנתון הם פרי הג'נומיק 

 המופיעים בלוח הפריםנבחנים : שנתוני פרים 1איור 

 

 

  2017ללוח דצמבר ממוצעים משוקללים 

של התכונות לפי אחוזי המשוקללים  את הממוצעיםמשקפים  ,1הנתונים המבוטאים בטבלה 

החמ"מ בשלוחת הפרות, עלה ולעומתו בשלוחת העגלות, ירד. בהמלצת שיאון.  ,השימוש

 תכונות המשנה והשיפוט הגופני, חלו שינויים קטנים בין המבחנים.ב

 

 



ק"ג חלבחמ"מ
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חלבון
% שומןק"ג שומן% חלבון

71346419.00.0427.20.09אוג. - 18

77350622.50.0527.10.07אפר. - 18

75453919.80.0227.30.06אוג. - 18

74648718.80.0329.90.10אפר. - 18
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דרוג פרים נבחנים

 המלצת שיאון – : ממוצעים משוקללים1 טבלה

 

 לפרים שנשארו בלוח( שינויים בין הלוחות( 

חודשים,  4בטווחים של  (.2)איור  18 אוגוסטל 18-אפרילפרים נשארו בין הלוחות שבעה 

משפרות אותו ובנותיו בגל השני,  ,במגמת עלייהנשאר היחידי ש ראלבהשינויים הם קטנים. 

הופיעו עם  שושן וווג מראים ביצועים דומים בין הלוחות. ,כל שאר הפריםממבחן למבחן. 

  . ניווכח בכךאו ירידה זמנית? במבחנים הבאים  ,אם מגמהביותר. ה גדולותהירידות ה

 פרים שהיו בשני הלוחות – 2018לאוגוסט  אפרילבין חמ"מ ודרוג : השוואה 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



חמ"מ  שם

964אסלוג

910בימיני

750גווין

701אינייסטה

682סקרטש

677בטומי

677סוגיטה

661פיניקס

651ארגוס

633ג'פסי

623טוארג

597ארדן

הם פרים חיים המייצרים פחות זרמה מהממוצע לפרים בוגרים. מכאן ניתנה  ראלב וארגמן

 הגבלת שימוש עליהם עד הזרעה שנייה בלבד.

 י הג'נומיקרפ 

  .(2)טבלה  םריפ 12קבוצה חדשה של 

חודשים. אולם האם  4ישראלית החלה להתרגל להחלפת קבוצת הפרים הג'נומים מידיי המערכת ה

השימוש בהם במהלך תקופת הלוח הוא נכון או צריך להשתנות? ובכן הנה מספר עובדות והמלצות 

 שנכתבות ונאמרות בכל ערוץ אפשרי:

 ולעיתים אף פחות מזה 55%-מיק בישראל עומדת על כהישנות פרי הג'נו .1

ההישנות שלהם בישראל עומדת אף  –פרי הג'נומיק המגיעים מאירופה או צפון אמריקה  .2

 50-55%היא בין 

. ממוצע המלצה לשימוש דומה בין כל פרי הג'נומיק, ללא קשר לערכי החמ"מ שלהם .3

 פר ג'נומיק זה או אחר. הקבוצה יקדם את הרפת ולא 

 בנבחנים 60% -כ לעומת 40%-מוש כולל של פרי הג'נומיק בישראל עומד עד כשי .4

. כלומר, במרבית המקרים, פרי (3)איור  במציאות, השימוש בפרי הג'נומיק שונה מההמלצות

גווין  בימיני, ,אסלוג  .3 איור לראייההג'נומיק גבוהי החמ"מ נמצאים ברמת שימוש רב יותר. 

  גבוהים בשימוש.....חמ"מב גבוהים ,ובטומי

, 67%ההתאמה בין נתוני הג'נומיק לנתוני הפר הנבחן בישראל עומדות על  – טעות מקצועית .1

 במעברו להיות פר נבחן.  ,[ג'נומיק, יחזור ויהיה בקבוצת הגבוהיםבכלומר, אין הפר הגבוה ביותר 

-'נומיק מזריע כבנות. כשפר ג 100-200למבחן מהימן וטוב של פר נבחן, מספיק בין  – עודף בנות .2

בנות למבחן. בנות אלו מגיעות על חשבון בנות אחרות  400-500-הזרעות, יגיעו כ 4,000-5,000

 .שיכלו להבחן באותו הזמן ,מפרים אחרים

 ,הזרעות 2,000-3,000-תחלופה מהירה יותר של פרי הג'נומיק המגיעים לסף ה – הפסד זמן .3

מספר פרי ג'נומיק, במשך ארבעת  ה יוחלפו, בהמתאימה בפרים אחרים. יש למצוא את השיטה

חודשי הפעילות של הלוח, ללא פגיעה במערכת השידוכים המנוהלת ברובה על ידיי המלצת שיאון, 

המדריכים בשטח ויועצים המגיעים לרפתות. שינוי באחוזי השידוך, גוררת בעקבותיה פעילות שטח 

 קצר.בטווחי זמן  ,ענפה שאין באפשרות המערכת להגיע לכולם

 

  2018וערכי החמ"מ של פרי הג'נומיק בלוח אפריל  : מספר הזרעות3איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



G    936795141111104109103102ג'רוםברולו9194באגי

G   875675200106106104102102מסקולדסט9240דרילר

G    862715147101100101101101פטרושהבוז'י9227בופה

G  85977188999999100100ג'קיפומיקי9224פירקלו

G   85372412910099102100102סימיפומיקי9205פסיטו

G   83875880999999100100ג'קיפומיקי9225פוג'י

G   83776770108106107104107סימיאיסר9210אסמון

G    759594165103102100103103סופוןסופרשוט9222סגאן

G   752623129102102103101103ג'רמיןמיסוי9219מינאר

TV 744513231106103105101103ג'ייג'ייג'מצ'י9217גריז

G   678565113101100102102104ג'רמיןמיפרש9200מיגלי

G ET638681-43103101102102104סילבןסופרסייר9184סימפר
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פטמות

עומק 

עטין
גודלרגליים עטין כללי

  חמ"מ  

PD17
אב אםאבמספר שם

 

 

גם עגלים אולם  .התחלנו את הזרעות פרי הג'נומיק בצורה מסודרת, דרך לוחות הפרים 2015במאי 

כי לפי ער ונבחרו שנולדוהתחלנו לבחור עגלים  2017בשנת רק . לפי ממוצע הוריהםנקנו עדיין אלו, 

 2020-21כלומר, את התוצאות הראשוניות של המערכת הזו נוכל לראות בשנת הג'נומיק שלהם. 

 ואילך. 

בנתוני הג'נומיק, קיימת בכל מקום בעולם והיא קיימת ביתר שאת בקצוות. מכאן ששימוש  ההטיה

  בחנים.הם צפויים לירידות גדולות יותר במעברם לפרים נ .יתר בפרים אלו, יכול לגרום לשיבושים

אחוזי השימוש . המומלצים לפרות בלבדופרים  המומלצים לעגלותפריי הג'נומיק נחלקים לפרים 

פרים המיועדים  .7%קיבלו שימוש דומה של  ,הפרים המומלצים לעגלותדומים.  ,המיועדים לפרים

  . 4%לפרות בלבד קיבלו אחוז שימוש של 

 חמ"מ, אינדקסים ושיפוט גופני -: פרי ג'נומיק2טבלה 

 

 קווי דם, הצעות לשידוכים 

 

תכנת שידוך. זו גם  ללאמייצגת את כלל הפרים בלוח הפרים עם הצעות לשידוך לרפתות  3טבלה 

פירוט החוזקות שלו וקווי את יש  ,טבלת עזר לרפתנים המחליטים לבצע שידוכים עצמאים. לכל פר

 . הדם האפשריים לשידוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



קו דם ג'סטיסקווי דם מתאימים לשידוךחוזקותעגלותשם הפר

1G ניןדוגלי, דימסאם, מפרק, מסריט, מקרויצרנות, רת"ס נמוכה, הישרדות, שיפוט עטיןבאגי

2G ארגמן, דנון, ג'רמין, ג'ייג'יי, הודלאחוז שומן, הישרדות בעדר, התמדה ביצורפסיטו

3G ג'רמין, ג'רום, זקא, סטרטאחוז שומן, רת"ס נמוכה, גוף קטןבופה

4G ארגמן, סיטבון, ראלב, בופון, מקרומוצקים, הישרדות, שיפוט עטיןאסמון

ג'קי, ג'ייג'יי, מקרו,בופון, הודל, גספרקו דם שונה, מוצקים, הישרדות, התמדה√√ראלב5

6G ניןאיסר, סיטבון, גדר, סטרט, אופןרת"ס נמוכה, גוף קטן√פירקלו

מקרו, מפרק, מסריט, סיאוק, ג'ייג'ייקו דם שונה, רת"ס נמוכה, הישרדות, עטיןפטריק7

8G ניןאיסר, סיטבון, גדר, סטרט, אופןרת"ס נמוכה, גוף קטן√פוג'י

ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, גספר, ארגמןקו דם שונה, מוצקים, התמדהשושן9

גספר, גדר, מקרו, ראלב, ג'רמיןפוריות בנות, השרדות והתמדה, פרה קטנהארגמן 10

ניןסיטבון, איסר, מיסוי, ראלב, גדרמוצקים, שיפוט גופני√√קבריולט

11G בופון, דנון, סטרט, זקא, פטרושהפוריות בנות, השרדות והתמדה, עטיןדרילר

ג'קי, ג'ייג'יי, מקרו,בופון, גרציה, סיטבוןאחוז חלבון, השרדות והתמדה, שיפוט גופני√√איסר 12

13G איסר, ג'ייג'יי, דסט, סיטבון, דוגליקו דם שונה, מוצקים, השרדות√סגאן

ניןסטרט, סיטבון, גדר, אופןמוצקים, פוריות, השרדות והתמדהגריז14

15G ניןזקא, דנון, גספר, פטיט, מפרק, מסריטרת"ס נמוכה, השרדותמינאר

מקרו, גספר, ג'קי, ווינס, גרציה, סיאוקקו דם שונה, אחוז שומן, שיפוט גופנישיזף16

ג'ייג'יי, גדר, דוגלי, מיסוי, ראלבקו דם שונה, יצרנות, השרדות√√סיטבון17

הודל, ג'רמין, אופן, דימסאם, ארגמןקו דם שונה, מוצקיםדנקול18

19G ניןדנון, זקא, פטריק, הודל, פטיטמוצקים, פוריות בנותמיגלי

ג'רמין, ג'רום, פטרושה, ארגמןאחוזי מוצקים, פוריות בנות והתמדה, קו דםמיסוי20

21G ג'רמין, ג'קי, סיאוק, סטרטקו דם שונה, אחוז שומן, שיפוט עטיןסימפר

נכדארגמן, סיטבון, ראלב,  מקרראחוזי מוצקים, שיפוט גופני√√גרדן22

נכדאיסר, ווינס, ארגמן, סיטבון, זקאאחוזי שומן וחלבון√√גרנטי23

נכדפטריק, ראלב, גדר, פטרושה, ראלבתכונות משנה מצויינות ושיפוט עטין√√גריטה24

פטריק, ג'ייג'יי, ראלב, דנון, ארגמןקו דם שונה, ריכוז מוצקים, פרה קטנהווג25

מבחן חזוי להמלטה בעגלות√

מבחן אמיתי להמלטה בעגלות√√

שם הפרמספר הפר
חמ"מ 

אפריל -18

חמ"מ 

אוגוסט-18
סיבות יציאה

ירידה בחמ"מ, בעיקר בק"ג שומן )19.6-( וחלבון )7.7-( 873504גולדן7903

ירידה בחמ"מ, בעיקר בק"ג שומן)21.1-( וחלבון )11.7-( 837400באסטר7937

זרמה לא פורייה. קוו דם671669ג'ייג'יי7424

 

 תכונות חיוביות והמלצות לשידוך על פי קווי דם : 3 טבלה

 רים חדשים/יוצאים בלוח פ 

העיקריות הן ירידה חדה של החמ"מ, סיבות היציאה  . (4 )טבלה פרים נבחנים יצאו שלושה

 הייתה ירידה גדולה בנתוניי הייצור: במונחי באסטרוגולדן מתחת לקוו התחתון של הלוח. בפרים 

, בהתאמה. ואילו במונחי חלבון ולדן ובאסטרלגנקודות החמ"מ  179-ו 167שומן הייתה ירידה של 

 נקודות החמ"מ לאותם שני פרים.  248-ו 163הייתה ירידה של 

 הנרחבוהשימוש  שלו יצא בשל פוריות זרמה מובהקת נמוכה. בנוסף, קוו הדם השכיחג'ייג'יי 

וכבר לא יכול לקפוץ ולתת זרמה. יש  13הוצאתו. הפר בן  הביאו להחלטה על ,לאורך לוחות רבים

יסיים את חייו  ג'ייג'ייבהחלטה משותפת עם צוות הפרייה, הוחלט ש עדיין זרמה שלו בבנקים.

 . בתאו בכבוד הראוי לו

 2018פרים שיצאו בלוח אוגוסט  :4טבלה 



% ה"ק% ת"ו% ה"ק% ת"והמלטותהישנות

ET 867961,5191.10.66.68.914אוהבראול7633ראלב

G  85924-0.40.57ג'קיפומיקי9224פירקלו

G   83824-0.1-0.57ג'קיפומיקי9225פוג'י

77583265-1.1-2.62.75.1פלנטרובוסט5699קבריולט

G    75936-0.3-0.77סופוןסופרשוט9222סגאן

TV 7489912,305-0.2-0.15.38.514ראפאלאוסונט7733איסר

TV 721994,295-1.0-1.34.56.812בדוןסטופ7631סיטבון

611812310.0-0.68.28.514דוגיתג'רמין7851גרדן

584731350.51.24.46.312מרסיהג'רמין7852גרנטי

TV 55794821-1.6-0.53.58.713טורפדוג'רום7850גריטה

0.40.36.29.6100

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

לפי נתוני ג'נומיק

% שימוש
אב אםאבמספרשם

ממוצע כלל הפרים במבחן אוגוסט 2018

PD17 פרים לעגלות – אוגוסט 2018 - מדורגים לפי חמ"מ

אבות הפרהפר
  חמ"מ 

PD17 

ממשקאומדן גנטינתוני המלטות

נשארו  2018אפריל  פרים נבחנים חדשים, בעלי מבחן צעיר וראשוני, בלוח חמישהכך יצא שמ

 .גולדן ובאסטר –, ואילו שניים יצאו שיזף וווג ,שושן – לושהש

 חזר ללוח במגמה לחזק את ההזרעות בשלוחת העגלות. סיטבון 

 –ואינדקס תכונות משנה הגבוה ביותר בלוח  ,עם פוריות בנות גבוהה מאוד ,חזר ללוחגריטה 
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 עגלותרים לפ 

לפי נתוני  3 -ו ,בעלי מבחן 7 :(5)טבלה  מוצעים להזרעת עגלותפרים ה 10 רשומיםבלוח הנוכחי 

 .ג'נומיקה

. פרים אלו מומלצים גם לשימוש בפרות 7%אחוז ההמלצה לשימוש בפרי הג'נומיק לעגלות עומד על 

מליצים לחרוג מאחוזי השימוש של פרי הג'נומיק לעגלות, בשל הזהירות שיש . אנו לא מ2%-ב

לשימוש  תעומתם, הכמות הגבוהה של פרים עם מבחן לעגלות, גורמללנקוט בהזרעת העגלות. 

 בטוח יותר. בתקופת הלוח הנוכחי, השימוש המתוכנן לזרמה עגלות, פוחת. 

. לפר גם מבחן המלטות בישראל ומבחנו טוב מאוד לשימוש בעגלות 265פר עם  – קבריולט

ה רגילה )לא ממוינת זרמישראלי לכלל תכונות האינדקס. הזרמה המגיעה בספטמבר היא 

 .בגין "מנת זרמה מחו"ל" ,תשלום נוסףבלא צורך להשימוש בה, לנקבות( ומוגבלת לעגלות בלבד. 

 החיוב יהיה זהה לזרמה ישראלית.

 : פרים להזרעת עגלות5ה טבל

 

 פוריות זרמה 

לוח הפרים מציג שלל זרמות פוריות, חלקן אף מובהקות. בהזרעת פרות, כלל הפרים נמצאים 

 מצב דומה קיים גם בשלוחת העגלות.. מוצע ומעלהבמ

 הפרים הבולטים בפוריותם בלוח מסומנים בעזרת האות פ . 



אבותמספרשם
מספר 

הזרעות

סטייה ממישור 

הייחוס

מספר 

הזרעות

סטייה ממישור 

הייחוס

ET אוהב7633ראלב X 28,0111.96,5572.9ראול

TV מפרק7894פטריק X 1.91,5252.6*15,715פטרושה

1,8750.2שנדר X סיגר7933שושן

36,6400.4595-0.4אס X רגיל7508ארגמן

2982.14244.3רובוסט X פלנט5699קבריולט

TV ראפאל7733איסר X 1.626,8061.7*60,533אוסונט

--2,7910.6ש.סנטנה X דוגית7989שיזף

TV בדון7631סיטבון X 22,0800.68,8881.7סטופ

--2.7*8,099דנון X מסקול7889דנקול

TV סיגר7814מיסוי X 13,7090.21031.1מקרר

12,5651.82,706-3.7ג'רמין X דוגית7851גרדן

15,1981.03131.2ג'רמין X מרסיה7852גרנטי

TV טורפדו7850גריטה X 5,0282.82,1293.2ג'רום
--8231.9ווינס X גד7914ווג

זרמה מהבנקים

עגלותפרותפרטי הפר

 : פוריות פרי הלוח לפי שלוחות: פרות ועגלות 6טבלה 

 בלוח הפרים פורסמו עוד שתי טבלאות לפרים פוריים 

 : פרים פוריים נוספים7 טבלה

הזרעותחמ"מאבותמספרשם
סטייה ממישור 

הייחוס

6571,6255.0סטרטXסיטבון9132סיירוס

TV טורפדו7850גריטהX5572,1293.2ג'רום

2.7*7208,099דנון X מסקול7889דנקול

1.9*85015,715פטרושה X מפרק7894פטריק

עגלות

פרות

 

 פרים לרפת הרובוטית 

 הפרים שנבחרו, הומלצו לשימוש ברפתות הרובוטיות. ותטוב עטיןתכונות רים בעלי לפנתוני שיפוט 

 . )מימין לשמם( Rומסומנים באות  , עומדים בקריטריון זהבלוח

 

 

 

 

 



 סיכום 

פרים עם דגש גבוה יותר לשימוש בפרים נבחנים. אנו ממליצים מאוד לא  25 כולל 2018 אוגוסטלוח פרים 

 ,ךואיל 2020-21שימוש בג'נומיקים. תרומתם האמיתית תתברר רק משנת  של 35-40%-לעבור את סף ה

ג'נומיק המגיעות הזרמות גם ב ,עומדת בעינה ,אותה המלצה גורפת .איתםרצוי משנה זהירות ועד אז, 

 ועל כולנו להיות זהירים מאוד. 50%-מחו"ל. מהימנותם בישראל היא בסביבות ה

מהם, עם  70%-ות. קיימים עשרה פרים לשימוש בעגלות שתקופת הלוח היא אחר גל ההזרעות בעגל

 מבחן המלטות ומהימנותם להזרעה בעגלות, גבוהה.

, באסטר וגולדן, נשארו שלושה בלוח. השניים האחרים, 2018מחמשת הפרים החדשים שהופיעו באפריל 

יים ושלוש. בתחילת המבחן, עד ההתייצבות שלהם בתחלובות שתלעיתים קורה ירדו בערכי החמ"מ. כך 

מכאן, רצוי להתחשב בשלל הנתונים של הפר, לפני שינויי אחוזי השימוש המומלצים, וזאת בהתאם 

למספר בנותיו, הפיזור שלהם בעדרים ומספר התחלובה. כל הנתונים הללו קיימים בלוח ועל לנו להתחשב 

 רק ברמת החמ"מ של הפר. 

א מצטיין באופן עדרים. הו 46-בנות ב 122מתבסס על וה ,בישראל ןמבחיש לו פר אמריקאי ש – קבריולט

תגענה כחודש לאחר תחילת הלוח  ההמלטה ולכן הוזמנו מנות זרע רגילות שלו )לא ממוינות לנקבות(. הן

 לבד.ב 2-ו 1והן תוגבלנה לשימוש בעגלות, הזרעות 

 המלצת שיאון, בעמוד הבא

 פוריות טובה בעונת הקיץ הקשה והתקדמות גנטית טובה, לכולם, 

 ואל זרוןי



חמ"מ 

PD17
פרותעגלות

ET 7633867145ראלב

TV 78948505פטריק

79338097שושן

75087905ארגמן

TV 7733748143איסר

79897306שיזף

TV 763172112סיטבון

78897205דנקול

TV 78146285מיסוי

7851611143גרדן

7852584123גרנטי

7850557133גריטה

79145375ווג

G 91949814באגי

G 92059264פסיטו

G 92279224בופה

G 92108934אסמון

G 922486372פירקלו

G 922584272פוג'י

G 92407524דרילר

G 922274572סגאן

TV 92177444גריז

G 92197334מינאר

G 92006644מיגלי

G ET91846284סימפר

666673בשר

100100 סה"כ

זרמות מהבנקים 

מוגבל עד הזרעה 2

מוגבל עד הזרעה 2

הערותשם ומספר הפר

זרמות מהבנקים 

זרמות מהבנקים 

זרמות מהבנקים

 2018  אוגוסט –לצת שיאון המ 

 

  


