
וממשקכלכלה
התחלונההארכתבכדאיותמגבלות

ברמןע.
העבריתהאוניברסיטהלחקלאות,הפקולטה

היאי"כ)(כלכלהליוםהחמ"משלהתנובה

בהערכתביותרהחשובההכנסהמרכיב
ככלשונים.תחלובהאורכישלהכדאיות

תנובתשלמשקלהקטןהתחלובהשמתארכת
החודשיתהפחיתהשלמשקלהוגדלהשיא

)1999ברמן,(שנהלפנילי"כ.התנובהבקביעת

הפחיתהכאשרכיהראו,אשרחישוביםהצגנו

ק"ג1מ-25.קטנההחמ"מתנובתשלהחודשית

ואילוהתחלובה,להארכתוהולךגדליתרוןיש

1מ-25.גדולהבהנבההחודשיתהפחיתהכאשר
התחלובה.בקיצורוהולךגדליתרוןישק"ג

העוסקיםנוספיםנתוניםהוצגולאחרונה

2000(ברמן,(חישוביםהוצגוזאת.בשאלה

התפתחותןומהלךגודלןאתמראיםאשר

שישהנוספותההשפעותשלהזמןבמשך

לי"כ,התנובהעלרקלאהתחלובה,להארכת

השונות,הקבוצותשלגודלןעלגםאלא

שינוייםהטיפוח,באמצעותההתקדמות

התחלובהאורךביןהתלותוכןבמבנים,דרושים
ובהוצאתבגידולבפחתהמותרהמרבילשיעור

ניסוישלחלקייםנתוניםהוצגוכןכמופרות.

בפרותכי,הראהאשר2000(וחובריו,ארבל(
התחלובההארכתהעדר,ממוצעמעלהמניבות

אתבמבכירותהגדילהחודשיםל-13מ-11
חללאבפרותואילוק"גב-0.9לי"כהחמ"מ

שלכלכליתלבחינהבמודללי"כ.בתנובהשינוי
מרווחיםשבחן2000(הוכמן(הנ"להניסוינתוני

נמצאההמלטותביןחודשים14ושל12של
הארכתעםמחלבבהכנסה1.4%שלעליה

הניתוחמנתוניחישבנוכאשרהתחלובה.

כינמצאבהנבההחודשיתהפחיתהאתהכלכלי

התומךממצאחמ"מ,ק"גכ-1.5היתההיא

בשיעורכיהיינושערכנו,החישוביםבתוצאות

בתנובתקטןלשינוילצפותישזהפחיתה
הכלכליבמודלההנבה.הארכתעםהחמ"מ

הארכתשלהרווחתוספתהיתההנ"ל

א',תרומהמתוך"1.61-גדולהלאהתחלובה

הזנהבעלויותגדוליםלאמשינוייםונבעה

לאשינויוחלב.מבשרובהכנסותותחלופה,

לי"כבתנובהאוומבכירותעגלותבמחיריגדול

להפסד.רווחלהפוךאיפואעשוי

להאריךכדאיכיכלליים,מאדבקוויםנראה,

ההתמדהמשוםוזאתבמבכירות,התחלובהאת

הצורךהחמ"מ,בתנובתרובןשלהגדולה

המתרחשתהגופניתההתפתחותבהשלמת
להמספיקיםתמידלאאשרלהנבהבמקביל
חודשיו-2הנבהחודשי)11-10חודשים13-12

סיכוייאתלצמצםוהרצוןהיובש),תקופת

תקופתבהמשךעשירההזנההמלווהההשמנה
ההתעברותמועדבדברהשיקוליםהתחלובה.

אלפוניםכאשריותרמורכביםנעשיםהרצוי

החודשיתהפחיתהכיכסבירנראההפרות.

עםהחלבבמוצקיהעליהקצבוכןבהנבה

מושפעתלהיותעשויההתחלובההתקדמות
המצבההזנה,קריבממשק,התלוייםמגורמים

שלוהשיקוםוקצבהשיאהנבתבעתהגופני

משקיםביןלשונילצפותאיפואישמכן.לאחר

התחלובה.להארכתלי"כהתנובהשלבהגבה
גדלההשיאתנובתעלייתעםכיידועכללית
אפשרהאםבהנבה.החודשיתהפחיתה
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בסיסעלרקלאהתחלופהאורךעללהחליט

בסיסעלגםאלאהפרה,שלהגופניהמצב

כן,כמוהפרה?שלהשיאתנובתשלגובהה
אתלהאריךגורפתבהחלטהלנקוטניתןהאם

לנהוגיששמאאוהעדר,פרותבכלהתחלובה
תת-אומסוימותמתחלובותבפרותרקכך

לראותאוליישהאםלבסוף,שלהן?קבוצות
רקבהלנקוטשישפעולההתחלובהבהארכת

הגופני?מצבןמבחינתחריגותפרותלגבי

התנובהעלהתחלובההארכתשלההשפעה
בהנבה.החודשיתבפחיתהבעיקרתלויהלי"כ

הפחיתהאתלאמודנסיוןמוצגזאתברשימה
בממשק,שלההתלותאתבהנבה,החודשית

ואתההנבה,ברמתהתחלובה,במספר
ליוםהחמ"מתנובתעלאלהשלהשפעתם

חודשים.13ושל11שלבתחלובותכלכלה

שיטות
תנובותנתונינבדקואלהשאלותלבחינת

הבדיקהקיבוציים.משקיםבמספרהחמ"מ

משקים5שלהחלבביקורתברשומותנעשתה
לבין1.1.97שביןבתקופהגדוליםקיבוציים

חודשיותרשומותל-70,000קרוב31.12.99,

כ-4300שלרשומותהופקומהןחלב,של

הנתונים:בדיקותלאחרשלמותתחלובות

ראשונה,בתחלובהו-1644,1197751703,
הפרותמספרויותר.ורביעיתשלישיתשניה,
467לבין211ביןנעמשקבכלתחלובהבכל
בכללהלן.כמפורטמלאיםנתוניםעםפרות
בחמ"מהשיאתנובתחושבההפרטיםמןאחד

של4-2בחודשיםהתנובותשלכממוצע-
חושבהכןהשיא.תנובתלהלן-התחלובה

בכלתחלובהלכלהממוצעתהשיאתנובת
בהנבההחודשיתהפחיתהלהערכתמשק.

עד4התחלובהבחודשיהחמ"מנתונישימשו
הרובמצויבוכיזה,בתחוםבחרנוזה.בכלל,11

בירור.פעולותנעשובטרםהפרות,שלהמכריע
הפחיתהבנפרד,פרהלכלחושבה,אלהבנתונים

כמקדם(החמ"מבתנובתהממוצעתהחודשית
ביןההנבה)חודשעלהתנובהשלהרגרסיה

להנבה.1וה-החודשלביןה-4החודש
לשתימויינומשקבכלתחלובהבכלהפרות

לתנובותבהתאםתנובהרמתשלקבוצות
לתחלובה.4-2בחודשיםהממוצעותהחמ"מ
להיעשותיכולשהואמאחרזהבמיוןנקטנו

הפרותאתלחלקכדימשקבכלבקלות
יחסיתהשיא,הנבתבעתהייצורלרמתבהתאם

בעדר.תחלובהבאותההאחרותלפרות
ביןהיחסיםשללמבחניםשימשואלהנתונים

החודשיתהפחיתהשיעורלביןהשיאתנובת
הרמותובשתיהשונותבתחלובותבמשקים,

החמ"מתנובותחושבומהםהשיא.תנובתשל

13או11הנמשכותבתחלובותכלכלהליום
ובפרות.במבכירותחודשים

ודיוןתוצאות
השונינבדקראשוןבשלבעדרים.ביןהבדלים

והפחיתההשיאחמ"מבתנובותמשקיםבין
ביןהשוניאתלבחוןבמגמההחודשית,
.)1טבלה(המשקים

ממוצעיביןמאד)מובהקים(הבדליםנמצאו
-44.1לבין38.7בין-בתנובההמשקים

1.44.לבין1.09בין-החודשיתובפחיתה
66,משקיםביןהתקןבשגיאתההבדלבולט
דומותהיוהשיאתנובותכיאףו-158,4000

מבטאיםהתקןבשגיאתאלההבדליםלמדי.

הבדליםהעדרים.בתוךבתנובההשוניאת
המשקיםביןנמצאו-3296של-גדולים

והפחיתהלהנבה)4עד2בחודשיםהחלבתנובת(השיאתנובתממוצעי1.טבלה
ק"ג(המשקיםבחמשתהתחלובותמכללהנבה11עד4בחודשיםבהנבההחודשית

תקן).ושגיאתפחותיםריבועיםממוצעיחמ"מ/יום,
המשקמספר

661341581734000
42.112.937.512.844.113.338.712.642.812.2שיאתרבת
1.4410.141.0910.141.2010.171.1310.131.2810.11חודשיתפחיתה



הםשאףהבדליםבהנבה,החודשיתבפחיתה
הפחיתהכילצייןישמאד.מובהקיםהיו

היתהאלהבמשקיםהממוצעתהחודשית

בוהמצוייםלגביאשר1.5,עד1.0בתחום
התחלובהתקופתאתלהאריךניתןכימצאנו
לי"כ.בתנובהרבשינוישיחולמבלי

תנובתמממוצעיתחלובות.ביןהבדלים

התחלובותלפיהחודשיתוהפחיתההשיא
כ-היתההמבכירותתנובתכינראה,2(טבלה(

וכי-שניהבהמלטההפרותשלמזאת8051
קטנים.היול-34המלטותביןהבדלים

התקן.בשגיאתדמיוןישהבוגרותבתחלובות

לאחרבתנובההמבכירותשלהרבהההתמדה

והפחיתהלהנבה)4עד2לחודשיםממוצעהחמ"מ(שיאתנובתממוצאי2.טבלה
ממוצעיחמ"מ/יום,ק"ג(ויותר4עד1בתחלובותלהנבה11עד4בחודשיםהחודשית
תקן).ושגיאתפחותיםריבועים

התחלובהמספר
1234

33.811.942.312.344.212.943.912.8שיאתנובת
1.6410.151.8210.14ן.0.1110.1021.0143חודשיתפחיתה

הפחיתהבשיעורביטוילידיבאההשיאתנובת

הפרותשלמזהמ-1/10פחותשהואהחודשי,

בתנובההחודשיתהפחיתהכיבולטהבוגרות.

הבוגרות:בפרותהתחלובהמספרעםגדלה

עדשניהבתחלובותק"ג/חודש341.שלמערך
ישויותר.רביעיתבתחלובהק"ג/חודשל-1.82

מספרעםגדלההתקןשגיאתאףכילציין

הנתוניםלפישלישית.המלטהעדהתחלובות

אתלהאריךסבירבממוצע,כי,נראההאלה

מןבחלקואוליראשונותבהמלטותהתחלובה

שניה.בתחלובההפרות

החודשיתהפחיתהנתוניאתמשוויםאם

הוכמןע"ישהוצגהכלכלישבמודללאלה

החודשיתהפחיתהכינמצא2000(הוכמן,(

לזאתדומההיתההמדגםמשקיב-5במבכירות

ק"ג0.09לעומת)0.11הכלכלישבמודל

הבוגרותבפרותזאת,לעומתחמ"מ/חודש).
גדולההמשקיםב-5החודשיתהפחיתההיתה

מאשרומעלהורביעיתשלישיתמהמלטה

)1.82-1.64הכלכלישבמודלהבוגרותבפרות

מכאןחמ"מ/חודש).בפרותק"ג1.5לעומת

משקיםבמבכירותההנבההארכתכימתקבל

לזאתדומההכנסהתוספתלהניבעשויהאלה

ירידהתהיההבוגרותשבפרותבשעהשבמודל,

המודללעומתמחלבבהכנסותמשמעותית
תביאכיסביראשרירידההנ"ל,הכלכלי

המשקים5אךההנבה.הארכתעקבלהפסד

בהבמידההן)P<O.OI)שוניםהיושבמדגם
והןלתחלובהמתחלובההשיאתנובתעלתה

2,1(.תרשימים(החודשיתבפחיתה
הגדוליםההבדליםכינראהאלהמתרשימים

מבחינתהןבמבכירות,הםהמשקיםביןביותר

החודשית.הפחיתהמבחינתוהןהשיאתנובת

הבוגרות,הפרותעלרקמסתכליםאם

ביןהשוניבעינונותרומעלה,שניותתחלובות

מתחלובההשיאבתנובתבתוספתהמשקים

מאדעדמצטמצםאךק)10.0)(,לתחלובה
הפחיתהשלהעליהבמידתמשקיםביןהשוני

קי16.0)(.לתחלובהמתחלובההחודשית
הפחיתהכיאלהממצאיםאומריםבעיקר

ממשקלהבדלירגישהבמבכירותהחודשית
במדגםנעההיאבוגרות:פרותשלמזאתיותר

ק"ג0.20.1-לבין66במשקק"ג0.65ביןזה

האחרים.במשקים

עדרבתוךהפרותהנבה.רמותביןהשונות

החלבבתנובתהןנבדלותתחלובהאותהבתוך

משפיעיםכיצדבהנבה.החודשיתבפחיתהוהן

לשםהחודשית?הפחיתהעלבתנובהההבדלים

לפיקבוצותלשתיהפרותאתפילגנופשטות,

בהתאםבחמ"מ,השיאתנובתשלהרמה
שללממוצעמתחתאומעלתנובתןלמיקום

3(.טבלה(עדרבאותותחלובהאותהפרות



ב-5ו-4בתחלובותלתחלובה4-2לחודשיםממוצעותחמ"מתנובות1.תרשים
המשקים.

התחלובהמספר

התחלובהשל411-בחודשיםהחמ"מבתנובתהממוצעתהחודשיתהפחיתה2.תרשים
המשקים.ב-45עד1בתחלובות

התחלובהר09מ

--.

העדרמספר



רמותשתילפי-1,4בתחלובותהחודשיתוהפחיתההשיאתנובתממוצעי3.טבלה
חמ"מ,(משקבאותותחלובהאותהבנותהפרותלממוצעמתחתאומעלהשיא,תנובת

המשקים.ל-5ממוצעיםערכיםתקן).ושגיאתפחותיםריבועיםממוצעיק"ג/יום,

התחלובהמספררמת
234והנבה

30.710.638.110.8.040.11140.010.9נמוכהשיאתנובת
36.410.645.710.747.510.948.010.9גבוהה

-0.110.05.010.06-1.410.08-1.610.081נמוכהחודשיתפחיתה
0.310.05.610.06-1.910.09-1-2.110.07-גבוהה

823586374415נמוכההחליבות'מס
867649397434גבוהה

בעלותבפרותזאת,לעומתהתחלובות.בכלבאותותחלובהאותהבנותהפרותפילוג
מאלהניכרבחלקהגבוהות,התנובותשהתנובותקבוצותיצרהנבהרמותלשתימשק

בתחלובותהפרותוברובשניהשבתחלובהק"ג8עדב-6נבדלושלהםהממוצעות
החודשיתהפחיתהשיעורהיהיותרגבוהותמןול-5951-כ20היינוהשונות,בתחלובות

הארכתכדאיותלגביספקיוצרהואכיעדגדולבעליהמלווההיהבתנובהזההבדלהממוצעים.
המשקים?כללגבינכוןזההאםהתחלובה.בשיעורבהנבה,החודשיתבפחיתהמאדניכרת

עלההנבהרמתעלהשפעהשלבדיקהנערכהומעלה.שניהמהנבהבפרותול6095-31של
4(.טבלה(השוניםבמשקיםהחודשיתהפחיתהקטנההחודשיתהפחיתההיתהבמבכירות,

היההחודשיתבפחיתההגדולשההפרשמכיווןעלתהבפרותההנבה.רמותבשתימאד

יותר,המאוחרותההמלטותלביןהמבכירותביןבשתיהתחלובה,מספרעםהחודשיתהפחיתה

למבכירותבעדריםהפרותאתחילקנוזהבשלבאפשרהשוואה,לשםההנבה.רמות

ולבוגרות.לפחיתהלהתייחסהנתוניםהערכתשל
בפחיתההאחריםהמשקיםמןחורג66משקהארכתכדאיותלגביסףכערך1.5שלחודשית

בלטהבמבכירותשבו:הגדולההחודשיתבקבוצותאשרהפרותזה,ערךלפיהתחלובה.

ההנבהברמתהגדולההחודשיתהפחיתהזהלערךקרובותאומתחתהיוהנמוכהההנבה

מבכירותשלבתחלובותהמשקיםבחמשתבהנבההחודשיתהפחיתהממוצעי4.טבלה

תקן).ושגיאותפחותיםריבועיםממוצעיחמ"מ/יום,ק"ג(בוגרותפרותושל

המשקמספררמת
661341581734000הנבה

נמוכהבובכירוונ

-0.110.20.310.2

0.310.20,410.20.310.2
1.210.2-0.610.2-0.110.30.010.2-0.410.2-גבוהה

נמוכהבוגרוונ

-1.510.1

-1.110.2-1.310.2-1.210.1

1.310.1
2.210.1-1.810.11.710.1-1.910.1-1.610.1-גבוה

ק"ג1.5מעלהיתהבהןהחודשיתהפחיתההחודשיתהפחיתהבלקוהובפרותהגבוהה

אתבהןלהאריךכדאיאםרבספקיץ"?כלומרפחיתהשיעורההנבה.רמותבשתיהגדולה

הנ"ל.הקרעורעןלפילשפוטאםהתחלובה,הגבוהההרמהבמבכירות1.210.2שלממוצע

בעיהםההבדליםהאחרים,למשקיםבאשראשרהעאלהמבכירותבץגםכימשמעותו



ברמתביחודגדוליםהיוהחודשיתבפחיתה
קבוצותבשתימאד)מובהקים(הגבוההההנבה
הפחיתההיתהו-4000158במשקיםהגיל.

ניכרבחלקגםק"גמ-1.5נמוכההחודשית

מקוםישכלומרהגבוהה,הקבוצהמפרות

הארכתכדאיותאתחיוביבאופןלשקול
לגביגםנכוןזהדבראלה.בפרותגםהתחלובה

במשקיםהגבוהההקבוצהמפרותמסויםחלק
מוריםאלהממצאים66.משקלמעטהאחרים,

בגישההצורךועלהמשק,שלהייחודעל

ובהםנוספים,בגורמיםהסתייעותתוךפרטנית,

השנתיתהחמ"מבתנובתיונישה.5נובלה

החלטהבקבלתהפרה,שלהגופנימצבהבעיקר
התחלובה.הארכתעל

לאורחודשים.13או11שלתחלובות
ובפחיתההשיאבתנובתמשקיםביןההבדלים
לתנובתשייגרםהשינויאתחישבנוהחודשית,

משךאתיאריךמשקאםהשנתיתהחמ"מ
נערךהחישובחודשים.ל-13מ-11התחלובה

בתנובתהשינויאתב-365שהכפלנוכךידיעל
פישוטלשםההנבה.הארכתעםלי"כהחמ"מ

לפימשקבכלולפרותלמבכירותהחישובנערך

5(.טבלה(ההנבה.רמות2

ל-13חודשיםמ-ווהתחלובההארכתעם
המדגם.ממשקיאחדבכלההנבהרמותבשתיחודשים,

המשקמספררמת
661341581734000הנבה

219+328+328+328+329+נמוכהמבכיות
73+73+255+292+146-גבוהה

146-73-73-73-73-נמוכהבוגרות
292-219-146-255-109-גבוהה

כימשמעותותעביסמןהחישוביםבתוצאות

ל"'כבחמ"מלתוספתהביאהההנבההארכת

תביאההנבההארכתכימשמעותושליליוסמן

עלמראותאלהתוצאותלי"כ.בחמ"מליחדה
הצפףבעממימשקיםבץהקייםהרבהעתני

הארכתעםהשנתיתהחמ"מבתאבת
באלהבמבכירות:במיוחדנכלהדברהתחלובה.
הארכתהנמוכהההנבהלרמתהעריכות
219בץהשנתיהחמ"מאתהגדילההתחלובה

במבכירותהשתים.במחקיםק"ג328לבין
הארכתהגבוההההנבהלרמתהעריכות

האנתיתהחמ"מתחבתאתהפחיתההתחלנה
בארבעהאותהוהגחלה66במשקקץב-73

ק"מ292עדב-73האחמםהמשקים

משקיםבץמאדרבשוףגםהקבמבכירות

להארכתהתמההעלההמהרמתל?1בהשפעה
להארכתרהבתממשקיםבץזהשתיההנבה.
בפחיתהביביהםהשתימןמבעההשה

בתנאה.החודשית

בכלהביאההנבההארכתהבמרות,בפרות
החמ"מבתאבתלהקטנההמדגםמגהקי

המשקיםבץעחףנמצאבפרותגםקשנתית.
עםהשנתיתהחמ"מתחבתפחתהבהכמידה
היתהההנבהנמוכותבפרותההנבה.כארכת
במשקרק-ק"ג146-ניכרתבתחבהקידדה

ק"ג73קטנה,היתההיאהאחריםובמג?קים"6

היתההירידההתנובהגבוהותבפרותלבד.:

חמ"מ.ק"ג292לבין109ביןונעהמכרת,

אלהתוצאותלפיהצפתהבהכנסותהיתדה
הוכמןל?1הכלכליהמודללפימשמעותה,

בפרותהתחלובההארכתכיג0002הוכמנו(
לצמצוםלהביאעשויהומעלהשניהמהמלטה
שיאתנובתבעלותבפרותובמיוחדקרווחיות,

הארכתבהםאשרמשקיםישכן,כמובוהה.:
רקהרווחיותאתלהגדילעשויהכהנבה

התנובה.נמוכותמבכירות:

והןהשיאתנובתהןהנתונים.הערכת
תנובתלחישובנחוצותהחודשיתקפחיתה
שלהרצויהאורךאתלקבועכדילי"כקחמ"מ

מוקדםדרושהאלהשנייםידיעתקתחלובה.
במועדלהזריעיהיהשאפשרכדימספיק

במועדכברידועההשיאתנובתקמתאים.



שלבמציאותבמיוחדההחלטה,לקבלתהנדרש

לעומתמתקדמות.ממוחשבותחליבהמערכות

לקביעהניתנתהחודשיתהפחיתהזאת,

חודשי7-6לפחותשחלפולאחררקמהימנה

יהיהשאפשרמכדימאוחרכלומרהנבה,

התחלובהאורךקביעתלצורךבהלהשתמש
להשתמשניתןאםבחנוזאתבבדיקההרצוי.

הפחיתהאתלחזותכדיהשיאבתנובת

הסטטיסטייםבמודליםבהנבה.החודשית

רמתהתחלובה,העדר,אתשכללוהשונים,

אותהבנותשלהממוצעמןההפרשאו(ההנבה

והאינטראקציותהעונהעדר),באותותחלובה

בפחיתההשונותאתלהסבירניסינוביניהן,

במודליםככלל,החמ"מ.בתנובתהחודשית

ואילך,ראשונההמלטהפרטיהוכללובהם

ביןהשונותמכללכ-5096המודליםהסבירו

ואילובהנבה,החודשיתבפחיתהפרטים

הבוגרותהפרותרקהוכללובהםבמודלים
בפחיתההשונותמןכ-20%המודליםהסבירו

המודליםביעילותהשוניבהנבה.החודשית

והפחיתההשיאבתנובתהגדולההבדלמןנובע

מהמלטהפרותוביןמבכירותביןהחודשית
ביןיותרהגדולההשונותמןוכןואילךשניה

החודשית.בפחיתהוהןהשיאבתנובותהןפרות

מסקנות
הצפויהבתגובההמשקיםביןרבשוניקיים

ההנבההארכתבמבכירותההנבה.להארכת
5מתוךב-4השנתיתהתנובהאתהגדילה

במבכירותכילהנחהבסיסאיןאךהמשקים.

כדימספיקקטנההיאהחודשיתהפחיתה

החמ"מתנובתאתתגדילההנבהשהארכת

לגביההנבה.רמותובכלהמשקיםבכלהשנתית

באופןנכונה:ההפוכההמסקנההבוגרותהפרות
בהפסדכרוכהההנבההארכתכינראהכללי

בסיסגםישאךלי"כ.החמ"משלבתנובה

יששנתית,החמ"מתנובתמבחינתכי,להנחה

יתרוןלהיותיכולשבהםהנבהורמותמשקים

הבוגרות.הפרותמןבחלקההנבהלהארכת
העובדה,לאורחשוביםאלהממצאים

שלהכלכליתהתוצאהכיבמבוא,שפורטה

גדוליםלאבשינוייםתלויההתחלובההארכת

ושלחלבשלהמחיריםוביחסילי"כבתנובה
כילהדגישישופרות.מבכירותהעגלות,

הארכתשלהמלאההכלכליתהתוצאה

כעבוררקבמשקביטוילידימגיעההתחלובה
לכןהמנוחה.ימישינוימתחילהלפחותשנתיים

הפרותשלהתחלופהעלויותאתלבחוןיש
שלהפחיתהשיעוריאתובעיקרהיוצאות

ורמותהתחלובותלפיהפרותבקבוצותההנבה

המנוחה.ימיאתשמשניםלפניההנבה,
אלהממצאיםמבוססיםעליהםהמודלים

השונותמןגדול,לאחלק,רקמסבירים
בהנבה.החודשיתבפחיתההפרותביןהקיימת

גדולחלקלהסבירהיכוליםמודליםאיןעודכל
ממצאיםראוייםהפרות,ביןהשונותמןיותר

המגמותעלהמצביעככלילשמשאלה
התחלובהשלהרצויהאורךלקביעתהכלליות

אמצעיםלפתחחשובפרות.שלבקבוצות

הפחיתהחיזויאתלשפרהיכוליםנוספים

הבודדת.הפרהשלברמההחודשית

יבדקושמשקיםחיוניכינראהזהבשלב

הארכתשלהכדאיותאתקפדניבאופן

ההנבהורמותהגילבקבוצותהתחלובות

שלבמדיניותיתחילובטרםבעדרהשונות

בוגרותבפרותהמנוחה.ימישלגורפתהארכה

הארכתאתזהבשלבלראותכנכוןנראה

לפרותבעיקרהמיועדכאמצעיהתחלובה

קוג~העיבור.דחייתמחייבהגופנישמצבן

ספרות
השפעת2000שטורמן.ח.הוכמן,ד.ר.,ארבל,
ורווחיותהחלבייצורעלההזרעהמועדדחיית
65-66.ע'לחלבהבקרלמדעי1ה-2הכנסהייצור.
אמצעיאומטרההאםהריק:ימי1999ע.ברמן,

28-ע'לחלבהבקרלמדעי11ה-הכנסהעדר.בממשק

.27
ממשק.כאמצעיהריקימיהגדלת2000ע.ברמן,
63-64.ע'לחחלבהבקרלמדעיה-12הכנס
ממשקכאמצעיהתחלובהאורךשינוי2000ע.ברמן,

22-29:והחלבהבקרמשקוססיכונים.פוטנציאל-

.21
הארכתהכדאיותלבחינתמודל2000ד.הוכמן,

ה-12הכנסתנובה.גבוהותפרותאצלהתחלובה
6970.ע'לחלבהבקרלמדעי




