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67898937092850.190.05-0.0997-0.50.4-1.2-2.1101105105103102BEמפרקאוורסטאמפ 30/08/20193761000022374639353Gמצר1

66349719105570.02-0.05-0.101504.42.20.6-0.9103101103104102ABווינסאכילסאליס 01/10/20193761000009633189354Gאורים2

4911,0981,0517590.070.04-0.30131-0.40.42.00.8104102104103101ABפטריקאכילסאלריק 05/11/20193761000023838389355Gדור דוד3

3939379275160.110.06-0.39780.30.32.0-0.4103102103103102פטרושהאכילסאלישע 26/10/20193761000016313029356Gזנדני אבנר4

57661,0341,0527490.080.00-0.321371.83.02.70.6100101103103102דוגליאכילסאפטר 13/10/20193761000020706829357Gיסודות5

71708488246110.030.04-0.071020.12.60.5-1.3104103106106104ABג'מצ'יאסמוןאפצ'י 09/10/20193761000008894559358Gיהל6

113369251,0716860.090.06-0.141370.51.31.40.1102102104101103ABפטריקאסמוןאיסטר 15/09/20193761000015327249359Gשותפות רן7

91859911,0768750.060.01-0.201110.4-0.4-0.2-0.4102100100102101ABסיטבוןבופהבייפס 23/07/20193761000009896939360Gשדמות מחולה8

5409289284360.160.06-0.181102.21.30.6-0.21011019898100BBמקרוביורןבירו 03/10/20193760000047497729361Gבדיחי זהר רונית9

1199519225300.060.07-0.271480.4-0.20.7-1.2102105104102104ארגמןבליסטובלאר 11/10/20193760000055490159362Gגבאי גיורא ואפר10

67888039284020.280.060.01881.01.40.4-0.6102102104102103AAאיסרג'ורג'ג'ואי 31/10/20193761000022145209363Gסעד11

77908038534230.200.05-0.09810.90.50.5-0.4103101105104102ABג'ייג'ייג'ורג'ג'ואוק 27/09/20193761000020558249364Gחפץ חיים12

46877918505570.120.03-0.02881.71.80.80.1104102105103105ABזקאג'ורג'גוזניק 16/09/20193761000023203019365Gאשדות יעקב מאוח13

5658599315710.110.03-0.31692.61.01.70.1102102104103103AAאיסרג'ורג'ג'אאר 29/10/20193761000015606839366Gחנן ברג ושות'14

2688108245940.060.00-0.20932.41.10.8-0.4104101108104105ABמפרקג'סיקהג'אם 21/09/20193761000019430049367Gדור דוד15

19218739087130.140.030.0341-0.8-0.1-0.5-1.7100100101104102ABמקרוג'רוד סג'ירן 16/09/20193761000021307429368Gרפת גליל מערבי16

7393800662560.220.04-0.381063.51.8-0.9-1.0103101102100102AAראלבגריטהגרגר 16/09/20193761000023352189369Gרפת צפון הגולן17

52687267253540.140.08-0.0264-1.10.3-0.90.210099101104100AAבופוןווגווימר 02/10/20193761000018728319370Gגלגל18

99369749586710.03-0.05-0.331680.7-0.6-0.3-2.0104104105107101ג'ייג'ייטבסקוטאג' 23/10/20193761000002373589371Gרפת גליל מערבי19

82399531,0496590.120.03-0.171681.01.0-0.3-1.4101100999799AEמקרוסגאןסלים 04/08/20193761000019888929372Gשות' מכבי-חנתון20

13478568474630.170.05-0.3166-1.0-0.90.7-0.8101100101102101ABבופוןפג'ויהפיבי 05/11/20193760000055400899373Gלנדאו שמואל21

11188229006730.060.02-0.111290.21.2-0.3-1.6102101105104103BBארגמןקבריולטקבר 09/10/20193761000018944139374Gמאירוביץ ערן22

56208701,0057260.080.02-0.23132-0.41.0-1.5-1.1102102102101100AAווינסראלברוית 05/08/20193761000023554149375Gגזית23

78989439686770.070.05-0.26107-1.3-0.30.3-0.8105103106104104ABג'סיקהראלבראג' 29/09/20193761000020109449376Gרמת הכובש24

19397126892800.170.06-0.10750.70.0-0.3-2.1104105106106105ABפטריקרובסוןרורק 04/11/20193761000024820289377Gבית זרע25

16789531,2088300.120.03-0.39161-1.21.60.00.8106102104100103ABראלבשושןשיראל 01/08/20193761000015539939378Gרפת נעמן26

889914563.57690.110.04-0.191090.70.80.4-0.7103102103103102 ממוצע

קזאיניםשיפוט גופניאופן המלטהתכונות משנהתכונות ייצורחמ"מאילן יוחסיןעגל

7.2.2020 

 לכולם שלום,

ועדת מעניינים מומלצים  2019בשנת  מעניינים מומלצים:ועדת  –אישור עגלים לטיפוח 

. בישיבתה האחרונה, הוועדה שלהםג'נומיק הערכי בעגלים שקיבלו את שלוש פעמים  דנה

   מהם. 26ואישרה מועמדים  54-דנה ב

תאריך קבלת 

תוצאות ג'נומיק 

 לעגלים

כללי עגלים  'מס

 עם ערכי ג'נומיק

עגלים  'מס

 לדיון

מאושרים  'מס

 2019שנתון 

 הערות

 2018עגלים מאושרים משנתון  9 - 33 40 29.1.2019

 2019עגלים נפסלו משנתון  18 7 52 57 22.4.2019

19.9.2019 69 53 16  

9.1.2020 64 54 26  

  49 192 230 סה"כ 

 

אולם נפסלו  ,, הם עגלים שקיבלו ערכי ג'נומיקעגלים בדיון""ל "עגלים הכללי"ההפרשים בין ה

  שונים ושאינם גנטים. בשל גורמים ,עוד טרם הוועדה

. בישיבה זו, ידונו גם בעודפים 2019באפריל תתכנס הוועדה ותדון בכלל העגלים לשנתון 

העומדת בפני הוועדה הוא אישור של המטרה , בסופו של התהליך .שהצטברו במהלך השנה

 בשל בעיות בלקיחת הזרע. ,עוד יצאו מהמערכת ,אחוז מהם 10-כ עגלים לשנתון. 42-44

  .1 פרוט העגלים המאושרים, בטבלה

 9.1.2020 –: עגלים מאושרים מתאריך ג'נומיק ראשון 1 טבלה



. ניתן לראות את ההפרשים הגדולים בין העגלים 2 סיכום הישיבה האחרונה בטבלה

 לעגלים הנפסלים.המאושרים 

 ממוצע עגלים מאושרים לעומת נפסלים: 2 טבלה

 

 

מהלך אישור ההמלצות לעתודות, מעקב אחר ההמלטות המעניינות ואיסוף העגלים, עבר 

 .בחינה מחדש 2019ם שנת בסיו

( נדון בהחלטות האופרטיביות שנסקרו כבר בסקירה של 20.2.2020עדת טיפוח הקרובה )ובו

 ן:ביותר ה ותהחשוב ות. חלקן כבר בוצעו וחלקן עומדים להתבצע. הנקוד17.1.2020-ה

 הגדלת אוכלוסיית המקור להמלצת העתודות 

  מעקב המלטות רב יותר 

 עגלים בשנה.  400עד  - איסוף עגלים גדול יותר 

 

 עדת טיפוח החליטה.ונגיע ליעד שו ,400-עגלים מה 40כשנגיע לסלקציה של 

 

לנקודה  הגענובספטמבר מגמת הירידה של שיעורי ההתעברות בעגלות נעצרה.  פוריות:

. באוקטובר, מגמה זו 54.1% –בשיעור ההתעברות להזרעה ראשונה  ,נמוכה מאוד

עלייה של  - 55.7%שיעור ההתעברות להזרעה ראשונה הגיע ל התהפכה ומזהים שיפור.

תם חודשים, אשתקד. ההתעברות של אונקודות האחוז. העגלות עדיין רחוקות משיעורי  1.6

גם כאן נצפתה ירידה ביצועים שונים נצפים בשיעור ההתעברות הכללי של העגלות. 

בספטמבר אולם לא בהפרשים כאלו גדולים כפי שנצפתה בהזרעה ראשונה. ההפרש בין 

באוקטובר,  .נקודות האחוז 2.1 ירידה של עלעמד רק  2019לספטמבר  2018ספטמבר 

ההפרש בין השנים נשאר דומה, ושניהם נמצאים במגמת עלייה של שיעורי ההתעברות. 

הסבר לירידה כזו חדה של ביצועי ההזרעה הראשונה, לא ניתן. היפוך המגמה מבשר טובות 

 לבאות.

ם עברו. הירידה העונתית בשלוחת המבכירות והבוגרות, אין שינויים גדולים, בהשוואה לשני

של הקיץ, שינתה את פניה, וחודש אוקטובר. מביא תוצאות טובות יותר לעומת ספטמבר. 

עלייה בשיעורי ההתעברות של ההמשך מגמת ת עד סיום השנה היא "ללא הפתעות": התחזי

 בשתי השלוחות. ,הזרעה ראשונה וכלל ההזרעות

משקף את שיעורי ההתעברות של הזרעה ראשונה וכלל ההזרעות במשק הקיבוצי  1איור 

 , בשלושת השלוחות.2019עד  2017לשנים 

 

 



כלל לפי חודשי השנה, בהזרעה ראשונה ו ,השלוחות בשלושת ,התעברותה: שיעורי 1איור 

 ההזרעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיווח ישלחו בצורה פרטנית.  2019יולי עד אוקטובר, חודשים לעים בפוריות ביצועי המזרי

 יהיו שלוש טבלאות ואיורים:

 , כללי, פסילות והריונות1טבלת ביצועים לפי הזרעה  .1

 איור התקדמות לפי חודשי השנה .2

 ביצוע המשקים באזור המזריע לפי השלוחות השונות .3



 לפברואר נתכנס בקיבוץ אייל לכנס מקצועי. 11-השלישי ביום  – כנס מקצועי

 על הפרק:

 כינוס – 16:30 .1

 (ויואלגיורא )רועים ומהלכים בשיאון אי – 16:45 .2

סחר במהלכים ותנודות סקירה של . (פנחסעדי )הגרעינים בעולם ק וש – 17:15 .3

 על השוק המקומי שפעתוהגרעינים בעולם וה

 . סקירה על)טניה קוגן(רע במעבדה של שיאון איכות תאי הז שיפור – 18:15 .4

  סיונות המתבצעים לשיפור איכות הזרעימהלכים ונ

 ערבארוחת  – 19:00 .5

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל


