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 לכולם שלום,

לקביעת  ועדת "מעניינים מומלצים" לאפריל, התכנסה  18-ביום שני, ה עגלים: – 2021שנתון 

לאפריל את תוצאות  11-זאת לאחר שקיבלנו ב .2021שנתון להעגלים הסופיים נבחרת 

 הג'נומיק לכלל העגלים הנותרים משנתון זה. 

 קיימת 21מרץ -20 דצמבראתר שדה אילן היה מלא עד "אפס מקום", וזאת משום שבחודשים 

לשנתון הגיעו רק באפריל, פועל  ותעלייה עונתית בהמלטות. בנוסף, תוצאות הג'נומיק הסופי

יוצא, צפיפות ועלייה במספר העגלים במתחם שדה אילן. למזלנו, השנה, בשל אירועי הפה 

 לאתר, ובכך נמנעה צפיפות נוספת.והטלפיים, עצרנו כל תנועה מהמשקים 

. זאת לאור מדיניות 2021עגלים צעירים ג'נומים משנתון  40-45: החלטה על הת הוועדמטר

 ועדת טיפוח.בהטיפוח המוכתבת 

, ושנמצאים עדיין 2021שכולם נרכשו או אושרו במהלך הנותרים עגלים  112: מעבר על דיון

 נפסלו.ו ,כבר עברו מספר וועדות ,שאר העגלים משנתון זהבמתקני שיאון. 

שובות הטבלאות שהיו לדיון, נשלחו טרם הישיבה לכלל חברי הוועדה. רובם החזירו את הת

 .ובחרו את העגלים

 לגבי האישור/פסילה שלהם. ,יםלא הייתה תמימות דעבעיקר על העגלים שלהם הדיון התקיים 

חברי הוועדה לקחו בחשבון את התכונות השונות המרכיבות את החמ"מ וכן את תכונות 

 השיפוט הגופני וקווי הדם.

 כמות העגלים המאושרים מכל בית אב.שהשפיע על  גורםעוד " היה אב העגלבנוסף, "סטטוס 

מיקומה של וחברי הוועדה קיבלו את ההחלטה לפי  עגל,אב ה הוצגו נתוניבמסגרת הדיון, 

 אב, מספר ההריונות העתידיים והשנתון.מאותו בית  ההצעה הנדונה לעומת שאר חצאי האחים

 :סיכום

 הם בטבלה הבאה:הממוצעים של. 67עגלים ונפסלו  45אושרו 

 עדהעגלים שהוצגו בוו 112-: ממוצע עגלים מאושרים לעומת הפסולים ב1טבלה 

 המאושרים לפסוליםבין  – בטבלה , עדיין לא יצא ונכנס לקבוצת המאושרים; ההפרשבילי* עגל אחד, בן 
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הפרש



ק"ג חלב, %  הפסולים התקבל הפרש גדול בנקודות החמ"מ, קבוצתבין קבוצת המאושרים ל

ת הסת"ס ופוריות הבנוהישרדות, התמדה, אופן המלטה, עטין ומיקום פטמות. כמו כן,  שומן,

 בכיוון הנכון.

יכרים היטב נהדגשים של חמ"מ, חלב, % השומן, הישרדות, התמדה ושיפוט גופני 

 מכוונת בהחלטות ובכיוון שהוועדה

 :מחולקים לפי ,בית אבטוס לכל סט שנבחרו, גליםעמספר ה

 עגלים 5 – ג'נומיק חו"ל .1
 עגלים 13 – ג'נומיק מקומי .2
 עגלים 17  - נבחן חו"ל .3
 פרים שלהם מבחן בישראל אולם הגיעו מחו"ל( 6)מהם עגלים  10 – נבחן מקומי .4

 

 : חלוקת בתי האב של העגלים שנבחרו1איור 

 ,בחירת פרים מחו"ל, וזאת ביד מכוונת של הוועדה. עלהמחו"ל אחוז המקור הגנטי )בית האב( 

קשירת הטיפוח הישראלי היא  ן בחו"ל()בג'נומיק או מבח בישראל שלהם נתוני המרה גבוהים

אולם על לנו לשכוח: בהזרעת עתודות גבוהות  להתקדמות הקיימת במקומות אחרים בעולם.

חמ"מ, ובחירת חצאי אחים מכל בית אב )כפי שמתואר בסקירה זו(, הוא מהלך המסנן עגלים 

שנים לאחר מכן, מבחן  3-4. , וגם כאן, עדיין לא מדובר במבחן בישראלרבים ומקורות גנטים 

הפר בישראל מופיע ופרים רבים שהם תולדה של מקור חיצוני, לא מגיעים לשלב של לוח 

אין זה דומה בהזרעת כלל הרפת בזרמת חו"ל. הסינון בציר הזכרי הוא גבוה מאוד,  הפרים.

 ורק "הטובים" נשארים.

, 2021הוועדה במהלך שנת על ידיי  שנבחרוהמאושרים בעמוד הבא מוצגים כלל העגלים 

 .2021ובמהלך סופי, באפריל 

נקודות החמ"מ,  1,000-עגלים מעל ה 8בתוכו הוא גבוה. נקודות החמ"מ,  905ממוצע של 

 השנתון הזה לתחילת קפיצת המדרגה שכיוונו אליה.מביאים את 



 מאושריםעגלים  – 2021: שנתון 2טבלה 

 

 

 מה ההפרשים בין אומדני ההורשה של ממוצע ההורים לבין אומדני ההורשה של הג'נומיק?

יש  3-ו 2נקודות החמ"מ. אולם באיורים  100ממוצע העומד על יש את ההפרש ה 2בטבלה 

 את הסטיות של כל עגל ועגל ברשימת המאושרים וברשימת הפסולים. 

 מה אנו למדים מכך?

שם משק#
תאריך

לידה
אב העגל

סטטוס אב 

העגל

אב 

האם

ממוצע 

חמ"מ 

הורים

חלבג'נומיק
 %

שומן

 %

חלבון
סת"ס

השרדו

ת

פ. 

בנות

התמד

ה
גודלעטיןרגליים

1,1851,1336450.190.040.32-870.10.9102105103סאמנוג'נומיק ישראליסקנדל   20/04/2021Gגנוסר1

9671,0533940.270.070.25-830.91.7102104100ארגמןנבחן חולפרינגל19/09/2021שות' רפת רן 22000

8481,0369290.06-0.000.29-1690.6-1.5102107104ראלבג'נומיק ישראליבלאר    12/12/2021Gרפת העמק3

7451,0368250.050.01-0.24-1280.20.210110398ארגמןנבחן חולביגלו24/08/2021רפת קדם4

7751,0366240.110.050.12-1490.52.0101104102איזגנבחן בארץגוגל09/05/2021שות' מכבי-חנתון5

8631,0266240.120.040.25-1240.5-0.9101104101ראלבנבחן חולטופשוט02/09/2021יריב שותפות6

8831,0224620.240.070.21-820.8-1.9102102101סלוקיג'נומיק ישראליאפטר    14/11/2021Gברשתנו אג' שיתו7

8471,0217060.040.070.14-1382.2-1.1102109108סיטבוןנבחן בארץבליסטו19/10/2021ברגר אברהם8

9329847490.060.010.19-970.50.6107107102ראלבנבחן חולקוקיקאטר22/02/2021צאלים9

9899814030.260.060.21-730.1-1.4102104103ארגמןג'נומיק ישראליבס      20/01/2021Gרפת חוף השרון10

8309728910.030.03-0.24-1071.4-1.5101105103אייפקג'נומיק ישראליהטריק   11/04/2021Gגנוסר11

8049686420.150.010.09-1320.1-1.5101103103ראלבנבחן בארץגוגל27/12/2021גזית12

9649544610.220.040.04851.91.9103110106סלוקינבחן בארץספקטור04/12/2021רפת המפלים13

6789524010.200.080.18-1100.7-1.0103102102סאמנונבחן חולקבוט24/05/2021בלטינסקי אמנון14

9609525310.240.030.07-651.3-0.2101106104גוגלג'נומיק ישראליסקנדל   04/03/2021Gגבעת חיים מאוחד15

7909425480.130.050.08-1100.51.2102109102איסרנבחן בארץאוורסט08/08/2021רמת השופט16

832942530.380.120.26-600.21.7101103104גרנדהג'נומיק ישראליסולארי  19/05/2021Gמעלה גלבוע17

6379405940.130.030.13-1360.8-0.8103103104סמנוקנבחן חולקבוט16/09/2021הזורע18

9119236550.170.02-0.08-811.10.810110399ארגמןנבחן חולפרינגל06/11/2021כרמל-מעון19

8039217870.070.01-0.17-931.4-1.699101102ארגמןנבחן חולסמירה26/11/2021רפת חותם20

8819095110.190.030.06-720.2-1.8101103103ארסוףג'נומיק ישראליהטריק   21/03/2021Gרפת מכון וולקני21

8449092950.160.050.33-1203.72.5102103103בוס בג'נומיק ישראליסולארי  22/04/2021Gרפת רגלים22

6399033140.120.100.28-592.51.7101103103רובסוןנבחן בארץסאמנו26/12/2021בלטינסקי אמנון23

9909003520.250.050.20-690.5-0.4104110107מקרונבחן בארץספקטור07/10/2021שדה אליהו24

7988993160.200.100.15-780.00.5106106102גוגלנבחן חולקוקיקאטר22/10/2021דבוש משה25

7468957760.030.000.061220.81.9102105105ארגמןג'נומיק ישראליסליפרס  11/03/2021Gלוטן26

8318932900.240.060.11-1390.81.410010098דוגליג'נומיק ישראליסבוטז'  10/03/2021Gשביל פרות החלב27

8148917000.060.010.15-980.1-0.9101102100ראלבג'נומיק ישראליאפטר    20/09/2021Gשורץ אייל28

8368724840.100.040.09-1151.62.6101102101איזגנבחן בארץגוגל21/11/2021פניני  שמואל29

7128677610.110.000.07-152.3-0.1103106102סרצ'נבחן חולהליקס18/03/2021צור יואב30

8058627140.070.01-0.10-1171.0-0.7101105100ברנסלינבחן חולטופשוט20/12/2021שער הגולן31

7238605500.100.040.12-270.21.5102101103אייסמןג'נומיק חולקאיין21/11/2021כהן יעקב ובניו32

8438584540.070.060.20-1221.20.3-101102100בופוןנבחן חולטופשוט03/06/2021רפת העמק33

7048364830.040.040.16-1172.31.210310595ארגמןג'נומיק חולסינק12/09/2021מרום הגלבוע34

8788364800.140.050.04-460.1-0.69610298סיטבוןג'נומיק חולנואו האו25/12/2021פ.ל.מ עמרי בעמ35

8428306180.110.020.03-771.5-0.010010298משעןג'נומיק חולפלינקו23/10/2021אורים36

7568123140.230.070.04-450.4-0.010010299מקרוג'נומיק חולזאזל28/11/2021שות' רפת רן 372000

7228045260.080.020.22-1020.40.6105104100ראלבנבחן חולגודארד23/08/2021עין השופט38

7508027740.030.03-0.01-1081.0-1.6101104104אילטוןנבחן בארץקבריולט11/11/2021יזרעאל39

7127935110.160.02-0.34-580.11.7100105102ארגמןנבחן חולדיוק מ07/06/2021גזר40

7557874940.140.020.00601.31.2-103103102סיאוקנבחן חולהליקס07/11/2021עין השופט41

7147874700.070.090.04-812.0-0.910410499איסרנבחן חולבילי13/03/2021פולק  נחום42

7637833130.130.050.08-1402.21.6101104102איסרג'נומיק ישראליקשטן    24/09/2021Gשות' מכבי-חנתון43

5797613290.160.040.16-781.10.6102106102בופוןנבחן חולטריי מי30/01/2021גזר44

7217572080.280.080.04-420.4-0.5-102107104פטריקנבחן בארץגריף22/06/2021סעד45

4137442540.070.090.23-1330.91.1102107102איסרנבחן חולטריי מי18/01/2021שותפות אבידן46

8059055260.140.040.14-950.11.0102104102ממוצע

אומדן הורשה עגלים מאושרים - שנתון 2021



, הג'נומיק המאושרים במרבית העגליםהעגלים. בכך שנפזר בשימוש  "רצוי לפזר את "הסיכונים

לעומת זה, בפסולים )רמות חמ"מ נמוכות מוצג באומדני הורשה גבוהים יותר מממוצע ההורים. 

איור משלים לכך יהיה יותר.  יםההורים גבוה ייותר(, אומדני ההורשה של ממוצע

 מול המבחן. על כך, בסקירה אחרת. ממוצע הורים, /הג'נומיק

 הורים וג'נומיקממוצע  – 2021לשנתון  המאושרים: אומדני ההורשה של העגלים 2איור 

 הורים וג'נומיקממוצע  – 2021לשנתון  פסוליםהאומדני ההורשה של העגלים : 3איור 

 

 מעניינים מומלצים, ולשיתוף הפעולה הפורה עם ספר העדר.ועדת  –תודה לכל העמלים 
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