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 לכולם שלום,

 

המלטות קשות ותמותת וולדות משפיעות על רווחיות הרפתן.  הנזקים הכלכליים  - המלטות

הוא  והדיווח בעקבות ההמלטההמעקב  נובעים מאובדן וולד ופגיעה בפרה הממליטה קשה.

 ספר העדר מנתח את אירועי ההמלטה בהתאם לתנאים הבאים:בפרטים רבים. 

 אב הפרה והפר המעבר ידועים .א

 292ל  261ימי הריון בין  .ב

 חודש 30ל  20גיל בהמלטה ראשונה בין  .ג

 מין הוולד ידוע .ד

 

 מספר אירועים מסביב להמלטה: משקים אשר מדווחים לספר העדר, מעדכנים ה

 ש' לאחר ההמלטה(  24תמותת הוולד בסמוך להמלטה )עד  .א

 , קשה, ניתוחהקלללא התערבות,  ארבע רמות:בבמחשב  קודדתהמ. המלטה קשה .ב

 עם התערבות רופא

 עצירת שליה .ג

 וולד אנורמלי .ד

 זכר או נקבה –מין הוולד  .ה

 

שיאון ממליצה על שימוש בפרים לעגלות וצובעת את שמם והמספר שלהם בכחול. בתכונות 

או פחות. איננו  0-ההמלטה )תמותת וולדות והמלטה קשה( רצוי שהערכים יהיו קרובים ל

 .נקודות האחוז מעל מישור הייחוס 1.5-בפרים אשר נתוניהם גבוהים מ ממליצים על שימוש

 פרים אלו מגיעים משתי אוכלוסיות: 

 פרים שלהם נתונים על הזרעת עגלות והמלטה ראשונה – נבחנים לאופן המלטה .1

ללא המלטות ברפתות ומתבססים על ערכי הג'נומיק שלהם לשתי  – פרי ג'נומיק .2

 התכונות הללו.

 

כבר כשלוש שנים אנו ממליצים על קבוצות פרי ג'נומיק להזרעה בעגלות. פרים אלו, מרווחים 

את קווי הדם, וההמלטות בעקבות ההזרעה בהם, מוסיפים רבות למידע המתפרסם עליהם 

 בזמן היותם נבחנים.

עדכונים והסברים על המציאות המתקיימת בעקבות הכנסת פרים אלו להזרעה מספר  להלן

 :בעגלות

נבחרים לפי תכונות ההמלטה שלהם המבוטאים בערכים ג'נומים.  - בחירת הפרים .1

 או למטה ממנו 0-ערכים סביב המרביתם ב

, אולם ישנם 34-38%היא במרבית המקרים בין  ערכי ההמלטההישנות  - הישנויות .2

הם במרבית  ,. פרים אלו22-30% ,נמוכות יותר שנויותיהבגם כאלה הנמצאים 

 לא הגיעו למבחן.בנים לפרי ג'נומיק אשר עדיין  ,המקרים

חודשים ומעלה. המשקים מעבירים את נתוני  9אחרי מגיעות  – ממשקיות תוצאות .3

 ההמלטה לספר העדר

העדר מנתח תוצאות אלו ובזמן "מבחן הפר", אנו מקבלים ספר  –תוצאות גנטיות  .4

 את התוצאות הגנטיות.

נו בוחנים את התוצאות הממשקיות )נתוני ההמלטות המדווחות לעת אמעת  –מעקב  .5

 1לספר העדר( מול פרסום העגלים להזרעת עגלות בלוחות הפרים השונים. טבלה 



משקפת את ההשוואה בין פרסום נתוני פרי הג'נומיק בלוח הפרים לעומת דיווחי 

 ההמלטות המגיעים מהרפתות.

-אחידה ועומדת על כזהירה וומיק תמיד שיאון לפרי הג'נהמלצת  –מספר האירועים  .6

 יבות:ס. השונות במספר ההמלטות נגרם משתי 5-7%

רב של הפר בהזרעות ועקב כך, יותר המלטות שימוש  – זרמה פוריה .א

 (סיירוס, פג'ויה)

שהפר "וותיק" יותר בפרסום, כך גם כל ככל  – זמן מפרסום בלוח הפרים .ב

עוד המלטות לניתוח  ההמלטות שלו נותחו. כשהוא "צעיר" בלוחות, יהיו

 בעתיד

 משתמשים במונחי החמ"מ לשימוש גבוהרפתנים  – וקוו דם , רכיביםחמ"מ .ג

קווי דם ו או ברכיבים טובים (, בוסלדובימיני, סמנוק, אסלוג)מההמלצה 

  ובכך "מסתכנים" בתוצאות ,(בטומיפוג'ה, ) שונים

 

ועד  2016דצמבר מרכזת את כל פרי הג'נומיק אשר התפרסמו בלוחות הפרים בין  1טבלה 

. ואילו, בצידה שהתפרסמו במקורהם כפי  ,בצידה הימני של הטבלה ,הנתונים. 2018אוגוסט 

 השמאלי, כפי שדווחו מהרפתות.

 15,281מסכמת את כלל ההמלטות שהיו לפרים אלו בפרק הזמן הזה )השורה התחתונה 

 (, וממוצעים לכל תכונה ותכונה. המלטות

 70%-)כלומר, כ 1.6%=  וסטיית התקן לנתונים אלו 5.8%ממוצע אחוז תמותה =  .א

 (7.4%-ל 4.2%מאוכלוסיית הפרים נמצאת בין 

 5.3%נמצאים בין  70%) 3.0%עם סטיית תקן של  8.3%בהמלטה קשה =  ממוצע .ב

 .(11.3%-ל

 

העולים מסטיית תקן אחת. כלומר, מובהקים  כל הפריםערכים באפור לבטבלה מסומנים 

 נים משאר האוכלוסייה. ושו

 19% נמצאו לא מתאימים לעגלות = 31-פרים מ 6 – בתמותת וולדות

 16%נמצאו לא מתאימים לעגלות =  31-פרים מ 5 – בהמלטה קשה

דיווחי לא נמצאו התאמות גבוהות לפרים הגבוהים בתמותת וולדות או בהמלטה קשה ל

הה יותר לאחוז ובהתאמה גהייתה עצירת השלייה או וולדות אנורמלים. לעומת זאת, 

 וכמובן אחוז הדיווחים להתערבות בזמן ההמלטה. ,התאומים, ימיי הריון זכריים

ם מאוד להיצמד אנו ממליצי :(עוד כחודשלפני פרסום לוח פרים חדש ) ורגע""זה המקום, 

של פרי הג'נומיק לעגלות ולא להיסחף לשימוש יתר של פר זה  (5-7%לאחוזי שימוש נמוכים )

 או אחר מכל גורם שהוא.

 דוגמא:ל

  : יחידי עם מבחן בטבלה9008 –סימונה 

 חמ"מ ססטוס
 %

 שומן

 %

 חלבון
 סת"ס

פ. 

 בנות
 הישרדות

תמותת 

 וולדות

המלטה 

 קשה

 1.1 -0.8 82 0.0 -0.02 0.01 0.13 863 ג'נומיק

 -0.6 0.0 -48 1.0 0.16 0.08 0.12 -193 מבחן

חן מבמעט ב פר. מקווה שזה ישתיימתהיא נדירה אולם ק יחידות החמ"מ 1,000-כירידה של 

. הזהירות בכל פר ג'נומיק )ואין זה משנה מהיכן הוא מגיע( חייבת להיות בהחלטות הבא

  בלבד. 50%-לכבפרסום הג'נומיק מגיע הפר מבחן של  ביטויהרפתן/ית ותמיד יש לזכור שה



% ה"ק% ת"ואב אםאבמספרשם

1G  85329-0.90.31,1925.211.176.248.81.23.90.4276276סיטבוןסטרט9132סיירוס

2G   70732-0.70.21,1375.411.472.552.21.03.30.4277278ג'וניורפדר9136פוג'ה

3G TV 96438-0.8-2.69124.75.782.053.01.02.90.1274275ג'ייג'ייאיסר9172אסלוג

4G 677230.00.29095.76.982.551.20.32.40.3275276ווינסבוסני9192בטומי

5G 75630-0.30.88434.510.677.054.01.13.40.1275275מרקנהכספיאן9103כאסימורו

6G    649310.1-2.36753.97.379.650.41.07.00.3272273מפרקמונרי9131מומו

7G 67737-0.6-1.56705.58.577.848.50.31.90.3273275ג'מצ'יסיטבון9203סוגיטה

8G   82137-0.10.76566.312.472.352.41.42.40.5275277ג'וניוראיסר9144אייבר

9G 633380.00.16207.68.275.447.70.60.70.3273274ווינסג'מצ'י9216ג'פסי

10G TV 692230.40.05927.87.977.352.50.52.50.2274275ג'ייג'ייאסיה9094אגלי

11G TV 91024-0.30.35927.613.368.950.51.01.70.5275277מניפולדביוואס9193בימיני

12G 92636-0.4-1.85747.710.576.652.61.41.40.7272274סימיסיטבון9155סמנוק

13G 701351.0-0.15098.310.076.852.90.82.20.6276276ג'רוםאדלוו'יס9191אינייסטה

14G   946350.0-1.04975.610.577.549.91.23.00.4277277ג'רמיןסיטבון9157סוג'י

15G 940240.2-0.54866.26.878.948.41.22.50.4272274ג'קיאסיה9147איזג

16G 65538-1.1-3.04834.62.785.152.41.46.00.2274275הודלדוגלי9128דאדון

17G 70433-0.1-0.94645.04.585.049.60.42.80.0273275ג'ייג'ייפדר9135פג'ויה

86332-0.81.14398.210.971.453.10.23.60.5274276מקרוסופרסייר9008סימונה 18

19G פטרושסיטבון9167ספקס

ה

74137-0.6-0.64173.67.081.150.11.76.00.2274275

20G 65037-1.00.13914.15.681.046.30.84.60.0271272ג'רמיןדוגלי9100דיג'ימון

21ET G 637310.81.03647.112.973.449.51.17.10.6273274ארגמןמונרי9130מאקון

22G 67938-1.7-1.83544.86.582.355.10.61.70.0272274אוטודוגלי9127דאוסן

23 G 'סוטאג

TV

59034-0.40.52947.56.181.448.60.71.40.3272273ג'ייג'ייסופרשוט9153

24G    759360.3-0.72236.77.282.346.61.33.10.0271273סופוןסופרשוט9222סגאן

25G   9101ומפירG 82823-0.7-2.11782.33.486.653.40.63.90.0277277מסקולוויפו

26G TV 84931-0.2-1.71712.35.977.246.80.03.50.6277279מסקולבופון9098בומץ

27G   78937-0.40.41636.814.172.945.41.83.10.6274276דוגיתמקרו9077מייקל

28G   9107לדרמןG 75522-0.3-1.51297.010.174.157.41.53.90.8274275דוגיתלטרון

29G  903310.10.31224.93.377.255.70.84.10.0275277סדשבופון9023בוסלדו

30G   613340.2-1.41137.18.081.453.10.05.30.0275276ליהאיפון9058הרשלה

31G  859240.40.51127.17.181.748.22.60.90.0271272ג'קיפומיקי9224פירקלו

15,2815.88.378.250.80.93.30.3274275

אבות הפרהפר

הישנות

נתוני ההמלטות לפי דיווחים מהמשקיםנתוני ההמלטות בזמן הפרסום בלוחות הפרים מדצמבר 16-אוגוסט 18

המלטות 

בניתוח

אחוז 

תמותה

אחוז 

המלטה

קשה

אחוז

 ללא התערבות

אחוז 

זכרים

  חמ"מ  

PD17

אומדן גנטי

סה"כ וממוצעים

הריון

זכרים

אחוז 

תאומים

אחוז 

ע.שליה

אחוז 

אנורמלי

הריון

נקבות

 : נתוני ההמלטות בפרסום הג'נומיק ולאחר דיווחי הרפתות1טבלה 

 

 

 שבוע טוב לכולם,

 יואל

 

 

 

 


