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 לכולם שלום,

 ומעלה. חמ"מ 825 -פרות עתודות מ 77השבוע עברנו על  – המלצה להזרעת עתודות

 לפי החלוקה הבאה: שונים פרים 12-, והן קיבלו המלצות מ2019במרץ עתודות אלו המליטו 

 2019: פרים מומלצים לעתודות שהמליטו במרץ 1טבלה 

 כלל המלצות לפר מלצותמס' ה חמ"מ פר סטטוס הפר שם פר מס' פר 

 32 2 744 מבחן בישראל קבריולט 5699

 17 1 752 מבחן בישראל פסטו 7929

 27 8 869 מבחן בישראל דראג 7970

 61 13 645 מבחן בישראל אדית 9014

 52 6 926 מבחן בישראל גוליבר 9038

 6 6 1,073 מבחן בחו"ל קוקיקאטר 5953

 4 4 846 מבחן בחו"ל קומנד ל 5954

 14 6 841 ג'נומיק בישראל סיסר 9245

 14 3 876 ג'נומיק בישראל בליס 9253

 20 10 925 ג'נומיק בישראל ג'ומס 9254

 29 9 857 ג'נומיק חו"ל פרופיט א 5933

 23 9 908 ג'נומיק חו"ל בילדר 5934

 299 77 888 סה"כ;  ממוצע

בזמן האחרון אנו מתכנסים אחת לחודש ועוברים על המלטות העתודות של אותו החודש 

. הפרים הפרים הנבחנים מישראל ומחו"להם  וממליצים להם פרים. עדיפות בהמלצות שלנו

פרים נבחנים מחו"ל, העונים לדרישות של  .המקומיים "ממלאים את השורות" בצורה מהירה

קוקיקאטר ( 1קווי דם שונים, קשה למצוא. הפעם רכשנו זרמה של שני פרים נבחנים בחו"ל: 

: במדינות רבות בעולםשבנותיו פזורות  בליסטושניהם בני  .5954 –קומנד ל ( 2; 5953 –

מהבנות נמצאות בארה"ב, השאר בכל העולם וגם  19%עדרים ) 4,284-בנות ב 16,269

להלן נתוני בליסטו בארץ )על בסיס מבחן מוצק מאוד בארה"ב, אין עדיין מבחן  .אצלנו(

 בישראל(

 

: נתוני 1איור 

 בישראל בליסטו

 

 

 

 

 



 -ו בארה"ב( 35%עדרים,  163-ת, בבנו 429) 5953קוקיקאטר : בליסטונתוני בניו של 

 ABSהמגיעים מחברת בארה"ב(,  68%דרים, ע 77-בנות ב 262) 5954ל  קומנד

לעומת "מבול הג'נומיקים"  ,מאפשרים לנו להזריע במהימנות גבוהה יותר ,האמריקאית

 . יותר נמוכה שמהימנותם בישראלהמגיעים מכל החברות, 

 הנבחנים בארה"ב: נתונים גנטים לשני הפרים 2טבלה   

 חלב חמ"מ שם מס'
 %

 שומן

 %

 חלבון
 סת"ס

פ. 

 בנות

 הישר

 דות

 תמותת

 וולדות

המלטה 

 קשה

 -0.6 -3.1 126 0.5 -0.24 0.15 0.18 327 1,073 קוקיקאטר 5953

 -0.08 -4.6 123 1.2 -0.30 0.18 0.29 -117 846 קומנד ל 5954

 

 של שני הפריםנתוני שיפוט גופני : 2איור 

 5953 -קוקיקאטר            5954 –קומנד ל        

 

. לאחר שנמצא שהשם הזה כבר קיים הרפרנרשם לראשונה בישראל בשם  קוקיקאטרהפר 

. שם קוקיקאטר)בלוח הפרים הנוכחי(, שונה השם שלו ל 9257-הרפרלפר ג'נומיק ישראלי: 

, המכילה את השם זה מודפס גם על הקשית שלו. יש לוודא שגרסת "גנטיקה פרים" אחרונה

 נקלטה בנועה.   , הרפרבמקום  קוקיקאטר

 

. במידה וישנם מגדלים הרוצים כזרמה לעתודות בלבדזרמת שני פרים אלו הגיע לישראל, 

. מחיר מנה israel.com-keren@sionהם, נא ליצור קשר עם קרן בשיאון מלרכוש זרמה 

חורף -לקראת הזרעות סתיו נהתגע ותהזרמהזמנות,  תהיינהבמידה ו. ש"ח 70 הואשלהם 

2019. 

עתודות. כמות זו עומדת לרשות בזרעות הלאחר סיום ה ,, נשאר בנק זרמה קטןבליסטול

הזמנות פרטיות. הזרמה קיימת בישראל, כך שאפשר להשתמש בה בצורה כ ,הרפתנים/ות

 קרן בשיאון.גם כאן, נא ליצור קשר עם  מיידית.

mailto:keren@sion-israel.com


 להלן טבלה המסכמת את המחירים וכמות הזרמה לפרים אלו.

 : מצאי זרמות פרי חו"ל 3טבלה 

 מחיר למנה של שיאון כמות בבנק הזרמה שם פר מס' פר

 ₪ 100 מנות 170 בליסטו 5806

 ₪ 70 לעתודות. בהתאם להזמנות פרטיות קוקיקאטר 5953

 ₪ 70 רטיותלעתודות. בהתאם להזמנות פ קומנד ל 5954

 ₪  25 7,100 קבריולט )זרמה לא ממוינת למין( 5699

 

 פרי שרולה

 795עם  ולמי. הבולט ביניהם הוא 2019מאי -שבעה פריי שרולה הזריעו בין החודשים ינואר

. לאחרונה נגרמה טעות מספרית לפר (4הזרעות )טבלה  518עם  דקוטה שהזרעות ואחריו 

 7762 במספר ותו. חלק מהמזריעים רשמו א4492וא . מספרו הרשום בספר העדר הולמי

 וזאת בשל טעות אנוש שנגרמה בזמן חלוקת הזרמה. 

 ,ברפת םרישום הפריואני חוזר על כך בסקירה. טעויות ב ,יצאה הודעה על כך במסרונים

ולאי דיוקים גנטים במקרה הגרוע. עלינו להקפיד על רישום  ,לשגויים במקרה הטוב ותגורמ

דה ונתקלים בבעיית רישום בשטח, לעדכן מיד כדי שנוכל לתקן את הבעיה. במקרה נכון, ובמי

 .על כךהנוכחי, התגובה הייתה מהירה, לאחר שהמערכת המרכזית ידעה 

 2019: פרי שרולה המזריעים בחמשת החודשים הראשונים של שנת 4טבלה 

 שם פר מס' פר
מאי -הזרעות לחודשים ינואר

2019 

כלל הזרעות 

 הפר

 3,090 70 סוסי 4491

 3,973 795 ולמי 4492

 6,046 200 אספיון 4754

 2,603 112 גאוליסט 4756

 1,119 145 גאדג'ט 4757

 1,299 518 דקוטה ש 4759

 2,030 57 פאראן 5498

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

  יואל

 



 


