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 שלום לכולם,

נכנסים לרבע האחרון של הזרעות לוח פרים אוגוסט אנו  – החלפת פר ג'נומיק בלוח הפרים

מדני ההורשה שלהם לחמ"מ נעו ושרמת א שונים יםג'נומיק פרי 9מו . בלוח הזה פורס2020

לפרים אלו. ערכי הג'נומיק  חדשיםיבלנו ערכי חמ"מ . בשבוע האחרון ק794 - 1,315בין 

שפורסמו להלן תוצאות  .משתנים בהתאם למבחנים הנערכים בצורה משותפת עם הולנד

 שעודכן באוקטובר: והשינויאוגוסט לוח הפרים של ב

 2020יוני ואוקטובר  נים: אומדני הורשה לפרי הג'נומיק לפי מבח1טבלה 

 פרמס

 פר

חמ"מ יוני )פורסם  אבות ם פרש

אוגוסט  –בלוח פרים 

2020) 

 מספר הזרעות הפרש חמ"מ אוקטובר

 4,025 30 1,345 1,315 ראלב  Xשושן שיראל 9378

 2,415 48 1,118 1,070 סיטבון Xבופה  פסביי 9360

 2,336 24- 1,032 1,056 סטרט Xאינייסטה  איסוזו 9331

 2,798 30- 872 902 מסקול Xסגריר  סמירנוף 9326

 1,893 8 846 838 דוגלי Xקבריולט  קשטן 9348

 1,668 54- 774 828 ווינס Xיאגואר  יאגו 9321

 1,494 9 826 817 מפרק Xג'סיקה  ג'אם 9367

 1,344 15- 784 799 סטרט Xסקיפי  ספרקס 9346

 1,493 9 803 794 פטריק Xווג  קטוריוי 9343

 

דש וחצי הזרעות ללוח. שאר והזרעות, ועדיין יש לנו עוד כח 3,000-, עבר את סף השיראל

יום הזרעות, בס 2,000-וחלקם את ה 3,000-חלקם יעבור את סף ה יפה. הפרים מתקדמים

 . 2020לוח פרים, אוגוסט 

מתקשה לתת את הכמות הנדרשת )ביקוש מעבר ליכולת הייצור(,  שיראלבעת האחרונה, 

 ולכן הוא יוחלף בפר ג'נומיק אחר. 

. החמ"מ שלו 1ג'רמין(. תכונותיו מתוארות באיור  X)בליסטו  בורגולהפר שנבחר הוא 

מתאים לעגלות. בנוסף לתכונות ו ,טים נמוכים מאודבעל רכיבים מרוכזים, תאים סומ, 1,002

 , במיוחד בתכונות העטין.מאוד יפהאלו, הוא פר עם שיפוט גופני 

. מכאן, שאנו לעומת פרים נבחנים כההזרמה שלהם נמו יצוריצעירים ויכולת  הפרים הללו

בביקוש גבוה מאוד )כפי להזרעה. אולם המאפשרת לנו לפרסמם כפר צוברים מכסת מנות 

 . ביקושאין הפרים הללו יכולים לעמוד בקצב ה(, שיראלשהיה עם 

 שיראללדוגמא: 

. בעוד לחודשזרע מנות  1,750-כ. כלומר, קצב של 4,368 בסך של  פסילה + הפר הזריע

מנות  960-כולשבוע, מנות  240-מנות ללקיחת זרע אחת, כ 120-היה כ לשיראשהייצור ל

  לחודש.



בהיקפיי הייצור לעומת ההזרעות. אולם  אחוז השימוש המתוכנן לפר, אפשר לעמודב

קשה לספק את כל הצרכים. מכאן שההוצאה כשהביקוש "עובר את הגבולות", המערכת מת

 אחר להיבחן.צעיר הזרעות היא נכונה ומפנה מקום לפר  3,000לאחר 
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. למרות היותו מתאים שיראלל, בדיוק כפי שהיה לפרות 4%הוא  בורגולאחוז השימוש של 

גם לעגלות, לא שינינו עדיין את אחוזי השימוש בעגלות. בפרסום לוח הפרים הבא, קרוב 

 לוודאי שבורגול יבחן גם להמלטות בעגלות.

 משקאת השינוי בקובץ גנטיקה פרים ולהורידו למלנובמבר,  1-ביום ראשון היש לקלוט 

 לבצע שידוך מחדש לפרים. בעקבות זאת,  .ברפת ,נועה/נטע

, צריכים לדעת שלמזריע בורגולועדיין לא יקלטו את  שיראלעם שידוכים ל ושיישארמשקים 

, במידה שיראלבלבד. מכאן שאין הוא יכול למלא את השידוך של  בורגולש במיכל את י

 והמשק לא שינה.

, בהתאם לקפסולות ההגעה שלהם בימים שני ושלישי בורגולזרמת המזריעים מצטיידים ב

, בורגולאו  שיראלשלושה שלמזריע אין את הזרמות של -ביומיים .בצפון ובדרום ,לאתרים

אפשר ורצוי להשתמש בפריי ג'נומיק אחרים, שלפי הטבלה למעלה אינם נופלים בהרבה 

 משני פרים אלו. 

שגוייה  פעולההיא  על חשבונם של פרי ג'נומיק אחרים,השימוש הגבוה של מספר פרים, 

 ובות או מכאיבות( . פיזור מתון יותר בין הפרים, עדיף.תביא להפתעות )טש

 יואל וע טוב,שבת שלום ושב


