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 לכולם שלום,

 .2021השבוע התכנסה ועדת מעניינים מומלצים ודנה באישור/פסילה של עגלים משנתון 

 Geneseekלחברת  ותונשלח ותשלהם נלקח DNA-עגלים אלו מגיעים לאחר שדגימות ה

בהולנד,  CRVבמטרה לזהות את מפת הסמנים הגנטים שלהם. התחנה הבאה, היא חברת 

מריצה את כל נתוני העגלים הללו תוך כדי הוספתם לכלל הפרים  ,אשר אחת למספר חודשים

 הקיימים במערכת, וקבלת אומדני הורשה ג'נומים לכולם.

. להלן ההבדלים הגנטים 25עגלים ונפסלו  35עגלים. בסופו של הדיון, אושרו  60-הפעם דנו ב

 בין שתי אוכלוסיות אלו:

 אומדני ההורשה של העגלים שאושרו לעומת אלו שנפסלו : הפרש1טבלה 

  נקודות 223 –שתי הקבוצות להפרש משמעותי בנקודות החמ"מ 

 שיפור בכל תכונות הייצור והמשנה, במיוחד בחלב, סת"ס, הישרדות 

 .שיפור גם בתכונות העטין, תוך כדי שמירה על גודל הגוף, שאינו גדול 

ת והולכת, וזאת משום שהעגלים , גוברכזה או אחר של עגל תוהחלטה על פסילהקושי ב

  מגיעים עם אומדני הורשה לתכונות השונות ברף גבוה מאוד.המוצעים לוועדה 

 היכן זה מתבטא?

קבעה ואשר  שנקבעת בוועדת טיפוח תכנית הטיפוח הישראליתל היצמדתפקידה של הוועדה ל

 .עגלים לכל שנתון לידה 40-44אישור של 

ליה לאשר/לפסול בהתאם לקריטריונים הצעות לוועדה שע 320-במסגרת השנתית, מגיעות כ

 השונים.

 עגלים. 51, אושרו ןהצעות שבסופ 250-עד לתחילתה של הוועדה כבר עברו כ

אוקטובר )עיקרם(. -יוליעסקה באישור/פסילה של עגלים שנולדו בחודשים  הנוכחית הוועדה

 עגלים מאושרים. 86הנוכחית עם עגלים, אנו עומדים בעת  35וכיוון שחברי הוועדה אישרו עוד 

נשארו  ברם, .שנתוןהמאיסוף כלל העגלים איתן גם , הסתיימו, ו2021כלל ההמלטות לשנת 

 עגלים לדיון לאחר שנקבל את ערכי הג'נומיק שלהם. 60לנו עוד 

 עגלים שחלקם יאושר. 60עגלים מאושרים +  86כלומר, 

ים", נשלחה הנחייה לחברי הוועדה לקזז עוד לאחר כל זאת, ובראייה עתידית של "פסילת עודפ

של עגלים, טרם קבלת ערכי הג'נומיק  60המאושרים ולהגיע ליעד של  86-עגלים מה 26

ומגיעים אפריל, אנו מתכנסים לישיבת "עודפים" נוספת -קבוצה האחרונה. בסביבות מרץה

 עגלים. 40-44בסופו של התהליך ליעד של 

 2021המאושרים משנתון  86של כלל  : ממוצע אומדני הורשה2טבלה 
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שימו לב לרכיבים הגבוהים של קבוצה זו, לסת"ס הנמוך, הישרדות טובה ופוריות בנות  

 פר כל הזמן.תממוצע. ערכי אופן ההמלטה נמוכים והשיפוט הגופני, משהנמצאת קרוב ל

 יותר. גבוהיםהקיזוז הנוסף, יביא את ערכי קבוצת המאושרים לערכים 

הימים  10-עגלים ב 26-כ בוועדה הנוכחית. מרשימה זו יקוזזו עודלהלן העגלים שאושרו 

 הקרובים.

 19.1.2022 -עגלים שהגיעו לדיון ב 60: עגלים מאושרים מקבוצה של 3טבלה 

 

חלקם נבחנים וחלקם ג'נומיקים. –בוועדה זו הגיעו עגלים רבים שאבותיהם הם מזרמת חו"ל 

 להלן החלוקה בין המקור הגנטי של אב העגל.

 שלהםהגנטי הסטטוס המקור ו: אבות העגלים לפי 4טבלה 

 

 

 

 

 

אב העגלשם משק
נתונים

גנטיים אב
עטיןגודלהתמדהפ. בנותהשרדותסת"ס% חלבון% שומןחלבחמ"מאב האם

1,0105180.210.060.19-921.0-1.8102101סלוקיג'נומיק ישראליאפטר    Gברשתנו
9757890.050.01-0.30-1230.5-0.298104ארגמןנבחן חולביגלורפת קדם

9395510.130.050.14-350.32.1103101אייסמןג'נומיק חולקאייןכהן יעקב ובניו
9316000.110.030.24-1011.4-0.9101104ראלבנבחן חולטופשוטיריב שותפות
9283580.260.050.19-840.21.7100104ארגמןנבחן חולפרינגלשות' רפת רן

9278940.020.03-0.11-1020.5-0.9100101ראלבג'נומיק ישראליאפטר    Gשורץ אייל
9276740.040.060.09-1242.5-1.0108109סיטבוןנבחן בארץבליסטוברגר אברהם

9016170.120.020.14-1171.5-0.6104103סמנוקנבחן חולקבוטהזורע
8723010.200.090.16-770.1-0.5102106גוגלנבחן חולקוקיקאטרדבוש משה
8156240.170.04-0.01-780.40.899103ארגמןנבחן חולפרינגלכרמל-מעון

8034370.130.050.10-960.2-0.8102108איסרנבחן בארץאוורסטרמת השופט
7929150.05-0.08-0.15-1020.1-1.6103107צ'קאלנבחן חולהליקספודור מנחם

7927590.020.03-0.06-1101.3-1.6103105אילטוןנבחן בארץקבריולטיזרעאל
7911600.260.110.10-461.3-0.4-97102גדרג'נומיק חולנואו האורפת המנורה

7832460.210.070.19-850.6-0.9100105רעשןג'נומיק חולנואו האואורים
7694360.120.030.18-810.5-0.6104104ראלבג'נומיק חולמונדנסטיירי אוריאל

7675990.110.010.01-751.8-0.098103משעןג'נומיק חולפלינקואורים
7645950.060.020.04-981.2-1.2104104מקרוג'נומיק ישראליבלאר    Gשות' מכבי-חנתון

7633040.050.080.31-1261.30.0103106אכילסנבחן חולקוקיקאטרשות' רפת רן
7604010.050.050.10-1142.21.295106ארגמןג'נומיק חולסינקמרום הגלבוע

7542910.180.040.26-900.70.4102102ג'רוםג'נומיק ישראליסרג'    Gגלעד אבן יצחק
7524920.150.03-0.36-680.4-1.6102105ארגמןנבחן חולדיוק מגזר

7472920.140.050.09-1281.81.5102104איסרג'נומיק ישראליקשטן    Gשות' מכבי-חנתון
7384870.060.030.05-970.50.599100ארגמןג'נומיק ישראליסלים    Gגבאי גיורא ואפר
7305350.130.01-0.07830.22.197101מקרונבחן בארץבוסלדורפת גליל מערבי

7283550.190.050.27-212.4-0.8103101סטרטג'נומיק ישראלישיראל   Gחפץ חיים
7184680.130.020.00570.61.3-102103סיאוקנבחן חולהליקסעין השופט

7093420.260.040.014-2.2-0.4100104בהדנבחן חולביליגברעם
7075170.03-0.000.16-1402.90.998103גריטהג'נומיק חולנואו האושות' רפת רן

7025360.090.030.07-682.7-1.3-101102סימינבחן בארץלדרמןרפת צפון הגולן
6894970.070.010.14-920.7-0.7100104ראלבנבחן חולגודארדעין השופט

6742770.180.010.33-980.5-0.3-101107ראלבנבחן בארץאוורסטרמת השופט
6593740.100.050.24-932.6-0.098103ראלבנבחן חולרומארפת גולן אביאל

6272810.090.060.02-232.40.3-97102דראגנבחן בארץברנסלישות רפת שביל הח
6254470.110.010.03300.50.4101101מפרקג'נומיק ישראליבייפס   Gרפת גליל מערבי

אחוזכמותאב העגל

720%ג'נומיק חו"ל

1337%נבחן חו"ל

823%ג'נומיק 

720%נבחן מקומי

35סה"כ



אומדני ההורשה הג'נומים מול ממוצע אומדני ההורשה של ממוצע תוצאה יפה וטובה נצפית ב

 :ההורים

מספר  עגלים
 עגלים

אומדן ממוצע 
 ג'נומיהורשה 

ממוצע אומדן הורשה 
 לפי הורים

 הפרש

 40 747 788 35 מאושרים

 (-) 88 653 565 25 פסולים

 

 עלייה באומדני ההורשה הג'נומים בקבוצת המאושרים, לעומת ירידה בקבוצת הפסולים

מגיעות בהתאם להשקפת עולמם. חלקם נוטה  ודעותיהםחברי הוועדה הם בעיקרם רפתנים 

יותר לייצור ורכיבים, חלקם נוטה יותר לערכי השיפוט הגופני וחלקם מושפע רבות בעיקר 

חד מחויב לתת את דעתו האישית מהחמ"מ. ההחלטות הן בהתאם לדעת הרוב, באשר כל א

 לכל הצעה והצעה. 

הנתונים הפרטנים אינם מספקים, ואנו נעזרים בנתונים הבאים ממקורות נוספים, ושאינם 

 מוצגים בנתוני הטבלה המוגשת לכולם.

 ולים כבדי משקל ליצירת שיקOut-cross כלומר, נטייה לתת נקודות  – של עגלים

 נוספות לעגלים המתרחקים מהמשפחות הדומיננטיות בעדר הישראלי. 

 נתונים המגיעים מחברות האם של האבות. מיקומם בתהליך  – נתוני אבות העגלים

 המבחן האמריקאי או האירופאי.

  מספר העגלים : הצעות ללא ערכי ג'נומיקפיהנמצאים לכל בית אב לכמות העגלים ,

 המאושרים וערכי החמ"מ שלהם, מספר ההריונות העתידיים.

  מספר העגלים "המאושרים" לאבות נבחנים שונה ממספר  - העגלים אבותסטטוס

 העגלים "המאושרים"  שאבותיהם ג'נומים

  להיות לטובת המספרים המוצגים  ערכי השיפוט הגופני וההטיות היכולות -הטיות

 בטבלאות.

 לסיכום,

הטיפוח הישראלי, מגיע לשלב טוב של רכישת העגלים, בהתאם לתכנית שאושרה בוועדת 

שנים לאחר מכן. ולכן אני צופה לקפיצת מדרגה בשנת  3-4רק כ תגענהטיפוח. הפירות לכך, 

 לית.תמדה במימוש התכנית הגנטית הישראהקפדה והה, וזאת בשל ה2024או  2023

אולם מוצגים כגבוהים יותר,  ,נראה שבטווח הקצר, "המספרים" הגנטים המגיעים מחו"ל

ההצמדות לפרים הגבוהים ביותר באירופה או בארה"ב לא משאירה אותנו, בטווח הרחוק,  

 מאחור. 

המקור המקומי להיפך, ההזרעה של העתודות הגבוהות ביותר שלנו, בפרים הטובים ביותר מ

 בה. קור חוץ, מבטיחה את ההתקדמות הגנטית הטואו ממ

ם ופריי היבוא בהולנד, ובו כלל הפרים הישראלימבחן האחרון שהתקיים תוצאות הלראייה, ב

נקודות החמ"מ.  900-פרים מעל ה 18-ו 1,000-פרים מעל ה 5כבר המזריעים בישראל, נמצאו 

וחלקם יגיעו  דררה, סלוקי, סקנדל, סוג'י, איזג סטורי בס, –חלקם כבר מזריעים או הזריעו 

 ללוחות הפרים הקרובים בתור עגלי ג'נומיק צעירים.

 בכיוון הנכון, ואף נתקדם יותר בעתיד הקרובכן, אנו מתקדמים 

 שבת שלום, יואל


