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לגביו.חיוביתדעתחוותמהווהאינוהנושא
שוליתחשיבותבעלאמנםנוסף,כיוון

החלבהרכבלשינויקשורהמקרים,במרבית
אוהתעשייתיהעיבודבעתתכונותיולשפרכדי

למשל,החלב.לתוצרתאחרמרקםלהעניק
הרכבהכנתעלמצפון-אירלנדעבודההוצגה

שניתנתחמאהלייצרבמטרהמיוחדתתערובת
עסקו,אחרותעבודותהמקרר.מןישרלמריחה

שלהזרימהתכונותבשינוינכתב,שכברכפי
הייבוש.במתקניהחלב

בשורות.ללאאבלמעניין,כנסהיהבסיכום:
מרביתה-BSAS,היההמארגןשהמוסדכיוון

מן"מרוחקותקצתמדעי,אופינשאוהעבודות

בתחוםעסקורבותהרצאותהשטח".
ניכרתושםהחלב,ייצורשלהפיזיולוגי

נמצאהטרםאךהתהליך,בהבנתהתקדמות
ישפיעהמנהשתכנוןלכךלגרוםכדיהנוסחה

בחלב.החלבוןשיעורעל
טיפוחבנושאייהיההכנסשמוקדציפיתי
אומכלואימגגזעים,גנטיים,סמניםשיטות,(
הזנה,ניסוייעלדיווח(המעשיתההזנהבתחום

התחומיםכיסוילצעריאבלהזנה),שיטותעל

איפשרהכנסאופן,בכלביותר.דלהיההאלה
החלבהרכבנושאעלרחבמבטלקבללי

ךש~עליו.להשפיעכדישונותואסטרטגיות

והחלב"הבקרמשק"חוברותכריכת

שלוהחלב"הבקרמשק"חוברותאתאחדבכרךלהוציאמתכווניםאב)שעברה,בשנהכמ)

21.מס'ומעש"חקר"וחוברת283-278מס'שלמה,שנה
מנתעלהאפשרי,בהקדםאלינולשלחןמתבקשיםחוברותיהםבכריכתהמעונייניםהחברים

עלותן.להוזילובזהכריכותשליותרגדולמספרלרכזשנוכל

בצורתהעדרוספרהמ"בשלהשנתיהדו"חאתנפרסםלהבאגם,))1998שעברהבשנהכמו

עםמידלכן,הבקר".משק"חוברותעםיחדאותולכרוךנוכלשלאכךמשלו,כריכהבעלספרון

לשםומעש"חקר"כוללהבקר",משק"חוברותאתלקבלמוכניםכברנהיה1999שנתגמר
המערבתכריכתן.


