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את העתודות בישראל חודש  מידייהטיפוח משדכת מערכת  – שידוכים וביצוע ההמלצות

 בפרים המיועדים לקדם את הטיפוח. בחירת הפרים מתבצעת מצמרת לוח הפרים הישראלי

הפיזור של הפרים בין  .(עם מבחן בחו"ל ופרי ג'נומיק)פרי חו"ל או , )נבחנים וג'נומיקים(

הוא חשוב ואיננו רוצים להתמקד בפר כזה או אחר, הגם שנתוני הפר ההתחלתי העתודות 

הם גבוהים מאוד. התנודות בין התוצאות הראשוניות, במיוחד בפרי הג'נומיק, לבין מבחן 

 ,מקורות הפרים השוניםתוצאות  ממוצע. ותהם גדול ,הפרים המתקיים בתנאי ישראל

. כאן הן ברמות . החשוב יותר הם הסטיות מהממוצעמתעתעלעיתים המתפרסם מעת לעת, 

 גבוהות מאוד, במיוחד בפרי הג'נומיק המגיעים מחו"ל. פעם אחר פעם אני חוזר ומדגיש:

ברפת  םהשימוש בפרי חו"ל בהזרעת העתודות הוא נכון וחשוב, אולם אינו דומה לשימוש

 הפרטנית.

 בדל?מה הה

, חומר גנטי החיצוני למערכת המקומיתשל  ובחינתמטרת השימוש בפרי חו"ל בעתודות הוא 

פיזור נרחב של מתכננת . המערכת גופנישיפוט שיפור תכונות ומציאת קווי דם אחרים, 

, בעתודות רבות הפזורות במשקים רבים. התוצרים, נבחנים כשנה לאחר התכנון זרמות חו"ל

טן עוד יותר, הופך קשנים, חלק  3-4למערכת הטיפוח. לאחר  נכנסוורק חלקם הנבחר, נקלט 

 להיות פר נבחן בשימוש נרחב בישראל. 

ופכים להיות דומיננטים במערכת התכלות אחורה, מעטים הפרים המגיעים מחו"ל, הסבה

היו עוד  אולם לפניו ואחריו. ג'סטיס. האחרון שנתן את משקלו הרב היה הטיפוח הישראלית

המון דוגמאות שהסתיימו "בקול ענות חלושה". כלומר, כל שנשאר מהזרעת פר חו"ל כזה או 

, ומערכת גנטית המתערבבת , התקדמות בנתוני השיפוטםביניהאחר, הוא הפיזור החשוב 

 במערכת המקומית הדומיננטית.

 לעומת זאת,

. חלקן הגדול יצא בשל היא חד ערכית ולא ניתנת לשינוייהתוצאה  –בהזרעת פר חו"ל ברפת 

אמנם תהייה תכונות פוריות בנות נמוכה, התמדה לא טובה והישרדות כללית נמוכה. הפרה 

בשיפוט גופני יפה יותר, אולם תצא בשל גורמים אחרים. ההזרעות במשק, אינן עוברות את 

ואין לרפתן את הפריווילגיה לבחור מערכת הטיפוח, כפי שאנו מבצעים ב ,"המסננת" הארוכה

  , כפי שמערכת הטיפוח מבצעת כל הזמן.מסויםעגלה כזו או אחרת מאב 

ם כך הדבר, ישנה חשיבות גבוהה לביצוע ההמלצות של מערכת הטיפוח ברפתות השונות, א

ך, מספר עגלים מכל בית אב, ויכולת השוואה וניתוח מתוך מטרה לקבל בסופו של התהלי

   בתוך בית האב ובין בתי האב.

 .2020נולדו בשנת ש ,הצעות עגלים 45ועדת מעניינים מומלצים עברה על  ,השבוע

 מראה את ההפרשים בין העגלים שאושרו, לבין אלו שנפסלו 1טבלה 

 2020פברואר -: אישור ופסילה לעגלים שנולדו בחודשים ינואר1טבלה 



 .2פילוח אבות העגלים לפי מקורם נמצא בטבלה 

 : מקורות אבות העגלים2טבלה 

 פסולים מאושרים מס' עגלים כללי מס' אבות מקור

 6 6 12 5 נבחן ישראלי

 9 6 15 10 ג'נומיק ישראלי

 3 2 5 4 נבחן חו"ל

 7 6 13 5 ג'נומיק חו"ל

 25 20 45 24 סה"כ

 

עגלים  400-מערכת הטיפוח )כ מדיניותב יםהעומד, עגליםופיזור גנטי של הכדי להגיע לכמות 

נו להקפיד במידת האפשר על ביצוע ההמלצות הניתנות כל חודש להזרעת בשנה(, עלי

 העתודות. 

אנו עוקבים כל הזמן על ביצוע ההמלצות, ובמידה ומזריע כזה או אחר, ניתקל בעתודה שאין 

 המלצה, או שהזרמה המיועדת, לא נמצאת אצלו, נא להרים טלפון ולהתייעץ.  לה

לפני כשבוע המלצנו לעתודות שהמליטו בחודש מאי )ושאריות מאפריל(. בעת האחרונה, אנו 

נמצאים כל הזמן לפני כניסת העתודות להזרעה, כך שחלוקת המנות "המיוחדות" בין 

מקרים שבהם הפרה כבר החלה את ההזרעות המזריעים, מתקיימת בצורה טובה יותר. ה

 .בשישים"בטלות " –שלה ועדיין לא קיבלה המלצה 

וביצוע ההמלצות לפי דרישות  ,אזורי המזריע השונים 45סיכום שמי של ים יק 3בטבלה 

 המערכת.

  בכל אזור ואזור, עבדו גם מחליפים. הטבלה מסכמת את כלל העתודות המומלצות

, ללא התחשבות בביצוע ההזרעה )מזריע קבוע או 2020אפריל,  -לפרק הזמן ינואר

 מחליף(

 מכלל הפרות המתוכננות להיות  40%-הומלצו כבר כ, הראשוניםחודשים ה 4-ב

 תכנון.עמידה ב – 2020כלל שנת מומלצות, במשך 

  שמות המזריעים הקבועיםא"ב הטבלה ממוינת לפי. 

  אחוז ההזרעות שבוצעו לפי ההמלצה שווה למספר ההזרעות שבוצעו לפי ההמלצה

 מחולק בכלל ההזרעות פחות העתודות שטרם הוזרעו.

 87.5% –של אחוז הביצוע להמלצות  ,סה"כ, אחוז יפה בסיכום משוקלל. 

  1הפיזור בין המזריעים הוא גבוה. התדירות לכל אחוז ביצוע ההמלצה נמצא באיור .

. אולם תוצאה זו 0ישנם אזורים בהן עוד לא הוזרעה עתודה אחת ולכן % הביצוע = 

 .שפוט אותה רק אחר ביצוע ההזרעותמטעה, ויש ל

  המלצות( 31) פטוהוא של  ,מספר ההמלצות הגבוה ביותר לתקופה זובהאזור ,

 .המלצות( 2) צביקהמספר ההמלצות הנמוך ביותר הוא של בלעומת האזור 



שם אזור מזריע
לפי 

ההמלצה
פר אחר

טרם 

הוזרעה
סה"כ

% לפי 

ההמלצה

10141590.9%אורי זגורי

113550.0%אילן הולצר

13211686.7%אלון לרמן

13121692.9%ארז גריזולט

70815100.0%בעז גרוף

7321270.0%ברזילי כפיר

1401024100.0%ג'גאו עלמו

16252388.9%גוסטבו ויבשנידר

312675.0%גיא קריא

141620.0%גיל שחר

124733.3%גלעד יעיש

15232088.2%חגי עינברי

710887.5%יונתן כהן

20162795.2%יוסף אבגנה

531962.5%יורי ברסודסקי

6017100.0%יפתח פודה

6017100.0%ירון יוקר

90312100.0%ירון נחמן

00440.0%לופס סבסטיאן

7029100.0%מייק הרץ

150924100.0%מילר יאיר

7121087.5%משה הרמתי

7411263.6%נבות גורביץ

8251580.0%ניב מעוז

5651645.5%עמוס סגל

25153196.2%פטו דוד מזור

1012100.0%צביקה וינברויט

14282487.5%צחי עבו

7171587.5%ריקרדו טיפנברג

7611453.8%רמי כהן

8131288.9%שגב הריס

6441460.0%שי גול

3025100.0%שימרי שער

7431463.6%שלומי בן-גל

70512100.0%שלומי הרפנס

סה"כ וממוצע 

משוקלל
2885612446887.5%

 בסך ההזרעות של הפרה. טבלה  ,הפר המומלץ הזרעת הטבלה עוקבת אחר נוכחות

יו מספרים אחרים לגמרי. מהפר המומלץ. אלו יה אחרת, תשקף את אחוז ההריונות

  בהזדמנות קרובה, גם ניתוח סטטיסטי מעניין זה, יפורסם.

 

 2020אפריל, מחצית המלצות וביצוען באזורי מזריע הארציים בהמלטות ינואר עד : 3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מס' אזורי מזריע הנמצאים בקבוצות אחוזי ביצוע ההמלצות לעתודות בשליש  :1איור 

 2020לשנת  הראשון 

 

 לסיכום,

בוקר וטוב של עלינו להקפיד במידת האפשר על ביצוע ההמלצות. רק כך נקבל פיזור מ

מדיניות הטיפוח הישראלית. לעיתים בודדות, רפתן זה או אחר, דורש זרמה אחרת 

בהחלטה ביחד עם הרפתן. לעיתים, שיחה מקצועית מההמלצה שניתנה. אבקש לערב אותנו 

 פותרת את הנושא. 

 

הייתה בהקצבה, וזאת משום  האחרונים פר פורה שזרמתו בשתי הלוחות :7970 –דראג 

. כיוון שזהו הלוח האחרון להופעתו, אבקש להזריע בלבד מהבנק היה שלו ר הזרמהמקוש

  .איתו בכל ההזרעות

ההגבלה להזרעה ראשונה או שנייה בלבד, הוסרה והשידוכים וההזרעות יכולות להיות לכלל 

 (.החדש קובץ הגנטיאת ה קלוטההזרעות )יש ל

מספר מאות של  ויישארום הלוח הבא, יש עוד כחודש וחצי להחלפת הלוח וחבל שבפרס

 מנות שלא תהיה להן תכלית.

 

 שבוע טוב ושבת שלום,

 יואל


