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אישור או פסילה של שעל סדר יומה, "מעניינים מומלצים"  תהשבוע מתכנסת וועד – טיפוח

ויש להם ערכים לכל התכונות. העגלים יהיו משנת לידה של  ותעגלים שעברו בדיקות ג'נומי

עגלים, מתוך  44ואישרנו  2019. בישיבתה האחרונה של הוועדה, סיכמנו את שנת 2020

עגלים הנכנסים כל שנה  40-ואנו נגיע לסביבות ה ,שחלקם עוד ינשור ,םסיון רב שניינ

 למערכת הטיפוח הישראלית.

, במכון המחקר רפופורט הנמצא בטכניון, 2008הדגימות לסמנים הגנטים החלו כבר בשנת 

, בארה"ב. Geneseekעברנו לבדיקת הסמנים במעבדה הנקראת  2011בישראל. בשנת 

ם בין לאומיים לבדיקות הסמנים הגנטים והמצאותן של מחלות מעבדה זו נותנת שירותי

הדגימות החלו לפרים  מחיות משק רבות, שבניהן גם הבקר.הנלקחות דגימות מ ,גנטיות

התחלנו לדגום גם את פרות העתודה, ומשם והלאה, הן  2014ולאחר מכן לעגלים. בשנת 

בעלות הפוטנציאל הגנטי  היוו את עיקר הבדיקות השנתיות. כיום מצטרפות גם העגלות

הגבוה )לפי ממוצע אומדני הורשה של ההורים( למעגל העתודות, וביחד אנו שואפים להגיע 

 .(יועתודות )פרות ועגלות יחד 1,200-לכלל ה

 : כל הדגימות מעגלים, פרים, פרות ובדיקות פרטיות לפי שנים1איור 

 

 1,200-לות(, ממאגר הכל מבחן נכנסות ויוצאות עתודות )פרות ועגב – עתודות 

הנמצאות במעקב מתמיד. הנתונים הנמצאים באיור הם בעיקרן דגימות לעתודות 

כיום אנו מבצעים זאת בעיקר על ידיי יוני, אולם "חדשות" שלא היו במבחן הקודם. 

ההיקפים הנדרשים וקצב הלקיחה אמורים להיות גבוהים יותר, ואנו עדיין לא מגיעים 

ות בין המבחנים. ניסינו בעבר שיטות אחרות ואנו נבחן שיטות לכלל העתודות המיועד

 נוספות, במטרה לייעל את כמות הדגימות מהעתודות.

 בדיקות לעגלים.  200-250 -אנו עומדים על כ 2017משנת  - דגימות העגלים לשנה

עם לקיחת העגל ליונקייה של שיאון. בפועל, אנו הגענו, בשנים  מידהבדיקות נלקחות 

עגלים המגיעים לכלל החלטות של וועדת מעניינים מומלצים.  200-220 – אלו, לכ



השאר נושרים בשל הגבלות ווטרינריות, אימות הורים, מחלות גנטיות, מחלות לאם 

בדיקות  350-400-המטרה שהציבה לנו ועדת טיפוח, היא להגיע לכ ותמותה מעטה.

 להגיע ליעד זה., אנו עומדים 2020שנתיות. לפי הנתונים הנראים, בשנת 

 2016קפיצה משמעותית בהיקף הבדיקות הפרטיות בין השנים  - בדיקות פרטיות 

 . מאותה השנה, משקים מסוימים שולחים בצורה קבועה את הבדיקות2017-ל

. כיום מסתמנת מגמת עלייה בנושא זה, חלק מהעגלות שלהםל ,לסמנים הגנטים

צוע והבנה של הרפתנים וזאת לאחר סקירות כתובות, הרצאות של אנשי מק

לחשיבות הנושא. יותר ויותר רפתות מתחילות לסרוק את העגלות הטובות יותר 

 למציאת "העגלות לתחלופה", ואותן להזריע בפרים המתאימים. 
שיאון ומערכת הטיפוח רואים בזאת צעד חיובי המאפשר בסופו, גם עלייה במהימנות 

 התוצאות של הפרים.

  יוני, אנו עומדים כבר במרבית המדדים של שנים עברו,  רק עד– 2020נתוני שנת

-עגלים דגומים בשנה, כ 300-400-ואף יותר. קרוב לוודאי, שבקצב הזה, נגיע לכ

דגימות פרטיות. נפחים אלו דורשים מכלל המערכות  400-פרות עתודה ולכ 1,100

להגדלת  היערכות. בשיאון, כפי שדווח כבר בסקירות קודמות, נמצאים בהליך מסודר

האתר לקליטת כלל העגלים וגידולם בשנה הראשונה. במקביל, גם בשיאון וגם 

יטה של הדגימות ושליחתן במערכת ספר העדר משפרים כל הזמן את מערכות הקל

למעבדה בחו"ל, מעקב אחר התוצאות, ניתוח התוצאות וקשר ישיר עם הרפתות 

 ושיאון.

 קות הנשלחות לחו"ל היא דיוק באילן תוצאה חשובה של הבדי – דיוק באילן היוחסין

היוחסין של הפרט הנבדק. ישנם מקרים, שבהתאם לתוצאות הבדיקות, אילן היוחסין 

של הפרט הנבדק, משתנה, ובכך מאפשר לתת נתונים גנטים המלווים את 

העגלה/עגל/פרה בכל שנות הקיום ברפת/פרייה. "ניקיון" בערכים הגנטים הוא פרט 

 ת התוצאות ומונע הטיות בתוצאות המתקבלות חשוב התומך במהימנו
 

אינדקס הטיפוח הישראלי  שמו של – )חמ"מ טיפוח(חלב מושווה מחיר  – PD17 חמ"מ

הינו  טיפוח חמ"מכלומר,  הרווח לרפתן. כדי לתת את מירב ,מטרת הטיפוח מבטא אתה

תכונות גנטיות מדידות: ק"ג חלבון, ק"ג שומן,  7 מכיל. חמ"מ הטיפוח ערך כלכלי חשוב

מה משתמע  תאים סומתים, פוריות בנות, הישרדות, התמדה, אופן המלטת בנות הפר.

מהמספרים הנמצאים בלוח הפרים או בטבלאות "נטע" והמציינות את החמ"מ של כל פר או 

 פרה/עגלה?

 גוגל. כלומר, בנותיו של 1,165 –ערכי החמ"מ האחרון שלו הגיעו ל  :9037-גוגללדוגמא, 

בישראל. במידה ונהפוך  2010הפרה הממוצעת שהייתה בשנת חמ"מ מ 1,165-גבוהות ב

שלהן במכפלה  ערכי החמ"מתורמות לרפתן את  גוגלזאת לערכים כלכליים, הרי בנותיו של 

יותר מהפרה הממוצעת  לתחלובה, ₪ 2,298כלומר = ₪(,  1.973) מחיר המטרהשל 

כך אפשר לחשב לכלל הפרים/פרות בעלי המבחן בישראל. כולם מושווים  .2010שבשנת 

  שנת הבסיס המהווה את שנת הייחוס לכולם. – 2010לפרה הממוצעת בשנת 

, רצוי 2020בשנת  ,את הרפתן ""פחות מעניינת 2010כיוון שהפרה הממוצעת בשנת 

, (2020כני )אפריל העד בין הפרים בתוך לוח הפריםלהשוות את ההבדלים בערכי החמ"מ 

 . , לתחלובה ברפתולהפכם לערכים כלכליים

 

 לדוגמא:

 נקודות החמ"מ 850=  9064-בהד שלערך אומדן ההורשה חמ"מ 

 נקודות החמ"מ 726=  7838-סגרירחמ"מ של אומדן ההורשה ערך 

 



%ק"ג%ק"ג

1.0305- 95-0.1 4.0 14.90.02620-0.45 32017319692539135.90.18מקרראיפון9059אייפק1

3.447 831.0 1.2- 20.50.00775-0.16 1138429082264840.10.13ארגמןדנון7970דראג2

0.4145 119-2.7 0.4 20.70.07502-0.32 2221231946473887.4-0.05אסראלב9056ריבס3

1.23- 390.8 0.0 21.10.026110.13 9861459219.3-0.02גל שני404202אסאז'קינטו7626זניקס4

0.139 551.6 1.5- 10.20.07484-0.10 3772012975237131.60.24סדשגספר7964פגסוס5

 %

הישנות

 %

תמותה

 %

המלטה

 קשה
91-0.60.376104100103100101אייפק1

320.52.37610110698103105דראג2

870.4-0.176106105101102105ריבס3

97-0.61.379104106100102111זניקס4

34-0.50.7791029810296101פגסוס5

עומק 

עטין
רגליים

גודל 

גוף

פוריות 

בנות 

)%(

הישר

דות 

)ימים(

התמדה 

)%(

אינדקס 

המלטת 

בנות 

הפר

שיפוט גופני במבכירותהמלטות פר מעבר

 %

הישנות

עטין 

כללי

מקום 

פטמות

אינדקס

 

תכונות

 משנה

אב אםאבמספרשם
 מספר 

בנות

מספר

 

עדרים

בנות 

הפר 

בתחלוב

ה

 %

הישנו

ת

  

חמ"מ  

PD17

חלב ומרכיביואבות הפרהפר
אינדק

ס 

ייצור

תכונות נלוות

חלב 

ק"ג

חלבוןשומן
לרת"

ס 

)לוג(

יותר מבנות  נקודות החמ"מ 124 בתחלובה יתרמו ,הנמצאות ברפת בהדבנותיו של כלומר, 

 (. ₪124X1.973 ) 245-בעדר. ובערכים כלכליים, הבדל נקודות החמ"מ הזה שווה ל סגריר

בין הפרים  ,במובנים כלכליים ,שנבין את ההבדליםוניתן במטרה ההסבר הוא פשוט 

ותרומתו של כל פר ופר ברפת. לא נכנסתי כאן לחישובים מורכבים יותר אשר נותנים 

י שולי לכל פר ופר, לכל תכונה ותכונה הנמצאת לערכים אלו דיוק רב יותר, כמו ערך כלכל

באינדקס הטיפוח. או הישנות תוצאות ערכי החמ"מ המוצגים בלוח. ערכי הנבחנים נמצאים 

בג'נומיקים. כיוון שערכי לוח הפרים הם אומדנים,  54%לעומת  93%בהישנות ממוצעת של 

 למשמעות ההישנות יש משקל גבוה מאוד.

פשוט, הניתן לחישוב מהיר, ההופך את מדדי הגנטיקה  כוונתי הייתה להציג מדד

לעיתים . ברפתלתחלובה תרומה כלכלית "המסובכים" לעיתים להבנה, למדדים של 

פשטות ההצגה של ההבדלים הכלכליים בין הפרים שניתנה בסקירה זו, נותנת הבנה מהירה 

ה תר להבדלים בתרומלעומת הסברים מורכבים, ומסובכים הנותנים דיוק רב יו ,וקליטה יותר

 הפרים לתחלובה ברפת. הכלכלית של

זרמת הפר, במספר מיכלים של מזריעים נגמרה. אנו ננסה לאזן בין מיכלי  :5699-קבריולט 

, המספקת את GENEXהמזריע כך שלכולם ישאר עד סוף הלוח. אנו בקשר עם חברת 

נענתה בחיוב  GENEX הזרמה ואנו נערכים לקנייה של עוד מספר אלפי מנות לפר המבוקש.

ומתחילה להכין את המשלוח. כך שיכול להיות מחסור זמני שיגמר בבואם של מנות הזרמה 

 החדשות.
אחוזי ההתעברות בעגלות וגם בשלוחות הבוגרות נותחו רבות בסקירות  – פוריות

הקודמות. כדי לשנות את מאזן הפרים הפוריים, בחודש הקרוב, אנו ממליצים להשתמש 

וה יותר בפרים הרשומים מטה. בלוח האחרון הצטברו לנו מספר פרים שהשימוש באחוז גב

שושן,  בהם היה מעבר למומלץ, ויתכן שפוריות זרמתם הנמוכה תרמה לירידה בתוצאות.

יש  כולם פרים שפוריות זרמתם נמוכה והזריעו רבות בעגלות ובפרות. –וויירי, גרדן, גוגל 

ר לחלק מהירידה בפוריות וכל המרכיבים האחרים, לציין שהמושג "תרומה" הוא רק הסב

שהוסברו בסקירות הקודמות, יכולים לתרום לירידה. הפוריות, כפי שנכתב תמיד, היא ערך 

מורכב והמושפע מהרבה רכיבים. כיוון ששיאון אמונה על הצד הזכרי, מכאן יוצאת המלצתינו 

 עתיד של פוריות העגלות.לשימוש רב יותר, בזרמות פוריות אלו, "כתרומה" לעלייה ב

 

 : פרים שזרמתם פורייה1טבלה 

 

בסיום הזרמה שלו  –אנו נדאג שבאתרי חלוקת הזרמה יהיו זרמות אלו זמינות. דראג  

 בבנקים והוא נמצא רק במיכלי המזריע )למי שנותר(

 

 בברכה ושבוע טוב, יואל


