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החולבלבורבניצבנעמדותהפרותנפתח).

רגליהןביןנעשיתהמכונותוהרכבות

האחוריות.

אשכולותהרכבתלגביחלוקותהדעות
בדיוןאפתחלאאחוריות;רגלייםביןחליבה

ביןשהרכבהואומר,אתייחסרקזהבנושאנרחב
הפרותבמתהרמתמחייבתאחוריותרגליים

שדרת-דג,לעומתס"מכב-10החולבממפלס

יקנואשרבפריםשימושלגביהקפדהמחייבת

בתחלובותגםהיטבצמודיםעטיניםלבנותיהן
מקצותהשערותגזיזתגםו...ושלישית,שניה

כדיהזנבמחוליותחלקשקוצציםאףיש(הזנב

עלהליכהמרחקיהשפעת3.נובלה
שגרותבתנאי(החליבהבמכוןההספק
זהות).חליבה

מרחקאורךםינל1חפרות/שעהמנון110
מ')(הליכהעמדהמס'הסמק

1עמדהעדס"מ)(
27537121.33מקבילית2%30
28537120.73מקבילית30"2
40849738.70שדרת-דג40"2
49147227.50מקבילית2%40



שיטתיתרוןלצמיתות).השיערצמיחתלמנוע
הפרותביןהמרחקהקטנתהואזאתחליבה

חליבה,מכוןנדרשכאשררבהמשמעותולכך

ללכתהחולביםעלובוגבוההספקיאפשראשר
.)3טבלה(רבמרחק

ביןההפרדהזה:מכוןסוגשלנוספיםיתרונות

מרחקשלהן,העצבנותסףאתמורידההפרות
לפרהיותרקטןכניסהוזמןיותרקצרהליכה

לאותויותרגבוהיםחליבההספקיהראשונה,
בסוגהספקיםחליבה.יחידותשלגודלסדר
4.בטבלהמופיעיםשוניםבגדליםזהמכון

שנערכהחליבהמכונישלביצועיםבבדיקת
מולשדרת-דגמכוןשלביצועיוהושוובארה"ב
כפי5(.טבלה(מקביליתמכוןשלביצועיו
עוליםמקביליתשלההספקיםלראות,שניתן

יחידות.מספראותועםשדרת-דג,שלאלהעל

מקבילית.מסוגחליבהבמכוןהספקים4.טבלה

הליכהמדחקהליכתמרחקמרחקהליכהמרחקהספקהספקחולביםמכוןסוג
במשמרתלחולבחולב/שעהכוללהליכהחולב/פרהפרות,חולב,העש/ת1רפמס'

ntwwשבעמ')(מלפרה)(מ')(שעה

2%10

1

1001007.57.57505.3
2"4044651162.18.49736.9
2%455399801.99.97815.6
2%455395792.010.28075.8

מקבילית.לביןשדרות-דגביןהשוואה5.טבלה

הליכהמרחקהליכהמרחקמרחקהליכהמרתקפרות,פרות/שעהחולביםמכוןסוג
במשמרתלחולבחולב,שעהכוללהליכהחולב/פרהשלחלב,מס'

שעותןשבעמ')(מעפרה)(מ')(שעה
ק"מ)(

1808010.6610.668575.92שדרת-דג2%10
11001007.627.627625.28מקבילית10"2
44081022.741111227.84שדרת-דג2%40
7392562.920.411407.84שדרת-דג40"2
44651162.138.539906.88מקבילית40"2

סובביםמכונים

סובביםחליבהמכונישלסוגיםשלושה

בעברהיו(סובבטנדםהעולם:ברחבימוכרים

עלבעיקרושהתבססבארץ),נציגים""מספר

תוכננהבמקורהסובבתשדרת-דגאירופי;תכנון
ניו-באוסטרליה,נפוצהבהמשךאךברוסיה

בניו-שפותחהסובבתמקביליתואירופה;זילנד,

4(.שרטוט(זילנד

כללזנב,ראשעומדותהפרותהראשוןבסוג

זהמסוגמכוןאחד.פרטניתאמבקרתפרה

עלהתבססההחליבהשגרתאחד.לחולבתוכנן

הבמההתקדמהפרההכנסתשלאחרהעקרון,

כ-18-15לקח(התאאורךכמשךהסובבת

עדכךונשארהאוטומטי,באופןנעצרהשניות),

היהההספקהחולב.ידיעלמחדשלהפעלתה

-השניההשיטהאומצהולכןיחסיתנמוך
נעמדותהפרותמכוןשלזהבסוגשדרת-דג.

שלנתוןבקוטרהפרותשמספרכךבזווית,

כברתוכנןזהמכוןיותר.גדולהיהקרוסלה
שלהתפיסהאתבתוכוכללוהואחולבים,לשני

מזוןמתןבאמצעותהעמדהאלהפרהמשיכת
-ערוךלאיןהשתפרהפרותשינועמרוכז.

יחסיתהיתהוהחוצהפנימההפרותתנועת

בשלהיזכואלהמכוניםהחליבה.במהלךרציפה

לעדנההשמוניםשנותתחילתהשבעים,שנות

זה:מכוןלסוגשנזקפוהיתרונותבארץ.



סובבמכון4.שרטונו
מקבילית.מסוג



סמוךהסרה(יחסיתזולהשעלותהאוטומציה
חליבהאשכולותשטיפתמכונתליציאה,

וכןמהצנצנותחלבשחריאחת,בנקודה
מאשריותרגבוהיםחייגהספקיהלאה),

בשדרת-הדג.

ש-'השלישיהסוג
מקביליתסובב,תכון

הואיותר.מאוחדיםבשלביםפותחסובבת,
אותוהמבדילותשונותתפיסותבתוכוכולל

המכוןאלנכנסותהפרותהקודמים.מהסוגים
שביציאתןהדבר,פרושפנימה.מופנהכשראשן

המכונותהרכבתאחורה.ללכתצריכותהן
החולביםהאחוריות.הרגלייםביןנעשית

שלהחיצונימההקףעבודתםאתמבצעים
איןכלומר,-ושכח"הרכב"בבחינתהמכון,

יתרונוחליבתן.במהלךהפרותעלטובהתצפית

גבוהמספרלאכלסשניתןהוא,זהמכוןשל
הספקיקרוסלה.שלנתוןבהקףפרותשליותר

מכוןתוכנןבמקור6.בטבלהמופיעיםהחליבה
שניומרכיב,מכיןאחדחולבים:לשניזהחליבה

שיעסוקשלישי,חולבהוספתפטמות.מחטא

יותר,גדוליםמכוניםלבנייתבמקבילבהרכבה,

לחולבהחליבההספקאתבהרבהתשפרלא
חיטויכגוןפעולותהוספתפרות,שעה/חולב).(

הספקאתמאדתאטחליבהלפניפטמות
סובביםבמכוניםמאשריותרהרבההמכון,
ל-40מעלגדוליםמכוניםתכנוןלכןאחרים.

אףעליותרגבוההספקיניבלאלמשל,עמדות
חולב.הוספת

סובבים.מכוניםשלחליבההספקי6.טבלה

הליכתמרחקהליכתמרחקהליכהמרתקהליכתמרחקהספקשגותחולביםמנוןסוג
במשמרתחולבחולב/שעהכוללחולב/פרהפרות/שעהחליבהמס'

שעותשנעמ'ן(מעפרה)(מ')(
ק"מ)(

925.125.124703.20מינימלית1עמדות22
2031.833.653892.72מינימלית2עמדות40
48

עמדות

1921.504.583082.24מלאה3

יחסיתזולההיאזהמסוגמכוןבנייתעלות

עלמתבטלאיטיתפרהאפקטאחרים.למכונים
שבדגםלציין,ישנוספת.פעםסיבובהידי

בשליותרשקטותהפרותהסובבתהמקבילית
הפרותשינועלשניה.אחתפרהביןההפרדה

וכןהאחרים,הסובביםבדגמיםמאשריותרטוב
הרבההיאשניסיבובפרהלשנעהאפשרותגם

העלותהאחרים.בדגמיםמאשרטובהיותר

יותרגבוהההיאאלהמכוניםשלהשוטפת

אחרים.במכוניםמאשר

סיכום

השלמתלשםלדיוןנותרוסעיפיםשני

החליבה,מכוןשלעתידיתהגדלההתמונה:

בחשבוןלקחתישזאתעובדהבנייתם.ועלות

יכולתבראינוסובבמכוןהמקורי.בתכנון

ומקביליתשדרת-דגמכוניעמדות.להוספת

החליבהקצבאתלהגבירבכדילהארכהניתנים

לעיל.כמוזכרחולבים,תוספתעם

שלהמבנהשטחלגביהבניה:לעלותאשר
מ"רשעלותלהניח,מקובלבלבדחליבהמכון

מהווההמסגרותזאת,לעומתדולר.כ-640היא
שדרת-במכוןהכוללת;בעלותקטןלאמרכיב

מגיניםחזה,קוהכוללת(עמדהעלותדג
במקביליתדולר.כ-440היאוזיגזג)אחוריים,

דולר!כ-1600היאהעלות

שדרת-דגמכוניעלותלחישובדוגמהלהלן

2%20:ומקבילית

חליבהמכוניסוגילשניהחליבהציודעלות

בקווישוליתהוזלהמלבדזהה,כמעטהיאאלה

יותר.קטןמכוןאורךבשלבמקביליתהחלב



שדרת-דג

דולר.153,600=דולר640מ"רעלותמ',12רוחבמ',22אורךמבנה:
דולר.7,6001=%40דולר/עמדה400מסגרות:

דולר.71,2001סה"כ:

מקבילית

דולר.29,0241=דולר640מ"רעלות12.6,רוחבמ',16אורךמבנה:
דולר.64,000=%40דולר/עמדה1600מסגרות:

דולר.193,024סה"כ
סובבמכון

קוטר40,הואהעמדותמספראםלדוגמה,פחותההיאסובבמכוןמבנהשלהעלות
מ',כ-14יהיההמכוןלעיל.שהוזכרוהסוגיםשנישלמזאת

דולר.98,560=דולר%640מ"ר154=72ן3.14תהיה:המבנהעלותולכן
דולר.24,000=%40לעמדהדולרכ-600המסגרות:עלות

דולר122,560סה"כ:

ומידתואחדכל-למידותיכםשיתאיםחליבהאתהבהירוהמאמריםששנימקווהאני
בכך.המעונייןלכללעזוראשמחהוא.בידיכםונתנוהחליבהמכוןבבחירתהשיקולים
a~nwמכוןלתכנוןהנכוניםהכליםאתהקוראים,

השישית.המאהוישאלה;סאןבהיכלהפרפסיפסאיטליה:ראינה,


