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הרובוט.ספיקתלגביגםמשקל

כלמצאהלאבקנדהשבוצעהאחרתעבודה
זמןהרובוט,ע"יהנחלבותהפרותבמספרהבדל

לתנועתהגישותשתיביןהאכילהוזמןהרביצה
היאאחתתוצאהאולםוכפויה.חופשיתפרות:

בתדירותלהיחלבשנוטותפרותמעניינת:

רבמספרהרובוטאתלבקרנוטותגםגבוהה
מספרהורדתבחליבה.צורךללאפעמיםשל

אתתעלהחליבהלצורכישלאהביקורים
הרובוט.יעילות

עלהםאףושוקדיםשוקטיםלאהיפנים
לצורתיתאיםאשרמשלהםרובוטפיתוח
קשירה.רפתותליפן:האופייניתהפרותשיכון

ידיהם.עלשפותחרובוטעםפוסטרהציגוהם

וממנולרובוטעוגןמשמשותהאגןעצמות
כדיזאת(הפרהלבטןמתחתאלהזרוענשלחת

כדיתוךהפרהתנועתהשפעתאתלבטל
לאףלרובוט).ביחסהפטמותמיקוםעלחליבה

אתלאמרהדיבורזכותכמובןניתנהלאפרה
הישראלית?והפרההנ"ל.המתקןעלדעתה

בועטת.מידאלאשואלתהיתהלאהיא
המיועדניקויגביעע"יהפטמותניקוייעילות

והיאהשבדיםע"ינבחנה(De-Liival)בלבדלכך
ידניניקוילעומתשיעורלאיןגבוהההיתה

ששימשחידקשלהנבגיםבמספרהורדה)9816
לפנידקותכ-20הפטמותשלמלאכותילאילוח

הידני).בניקוי5~66.5לעומתהניקוי,פעולת

בע"חוגידולממשק

חב'נציגע"ימאמרנכתבזהנושאבמסגרת

לכנסהגיעלאבכדילאאשרבקנדה,פרוליון
שהיתה(זאתחברהשכןהרצאתואתלתת

מסחרי)מידהבקנההרובוטלפיתוחהראשונה

אותותרגל.פשיטתכמעטשלבמצבנתונה
המשקים:באחדביקורינובעתניכרוגםהמשבר

שרותלקבליכולתלושאיןסיפרהרפתבעל
עלהתחייבה.שהחברהכפיחילוףחלקיואף
לציטוטראויהחברהנציגשלמאמרוזאת,אף

לשםהדרךאבניהםמהמצייןשהואכיוון
הרובוט:שלמוצלחתקליטה

שינוייםבחשבוןלקחתחייב-המבנהתכנון

מופרעת,בלתיפרותתנועתלשםבמבנה
השרות.חדריתכנוןהרובוט,הצבתמיקום

רצויהמבנההכנתכדיתוך-העדרהכנת
זההרובוטית.לחליבהלמעברהפרותאתלהכין
כךוע"יהמעברמיוםהרחוקטילוףכולל

בריאותאתלבחוןישהפרות.עלהעקהתוקטן
פרותאיזהמראשולהחליטהעדר/עטינים

לעבורחייבותהפרותכללא.ואיזהתועברנה
קיצוצו(הזנבוגילוחמהעטיןהשערותגילוח

השירותיםדרישותפיעלכיוםאסורכמובן
הפרותאתלהרגילרצויע.ש.).-הווטרינריים

בו.החליבהתחילתלפניהרובוטדרךלעבור
נפשיתהכנהלעבורהרפתןעל-הרפתןהכנת

תהליךעלמדוברהחדשהשבשיטהותודעתית

ניטורלבצעעליוביממה.שעות24הנמשך

כלשםלהיותהצורךללאהיממהכלבמשך
הזמן.

במקוםהרובוטהתקנת-הרובוטהתקנת
ע"יתיעשההנדרשיםהמקורותלכלוחיבורו



המקצוע.אנשי
לוודאיש-עבודהותחילתהמערכתבדיקת

חיבוריהמפעמים,עובדות,השטיפהשמערכות

למיניהם.וברזיםהצנרת

צפוייםהראשוניםהימים-הרובוטהפעלת

עבודהכוחלארגןחשובלכןקשים.להיות
זאתתקופהלמשךהיממהכלאתשיכסה
ולימוד.אימוןלשםלהתפנותלרפתןויאפשר

יודעותהפרותביקוריםשנילאחרכלל,בדרך

מבכירותהרובוט.אללבדןלהגיעולומדות

בוגרות.מפרותיותרמהרמתאקלמות

מהירהיותרהרבהלרובוטהפרותהתאקלמות

היאלרפתןההמלצותאחתהרפתן.שלמזאת

שלבדרךרקותיקונן.טעויותלעשותלפחדלא
לנצלכיצדהרפתןילמדותיקונןטעויותביצוע

המערכת.אתנכון
לאחר-שעות24שלהתהליךיישום

עומדיםשינוייםשלרבמספרההפעלה

מקצועאנשישלעזרתםבמשק.להתבצע

עלזאת.בתקופהחיוניתהיאהחברהמטעם

איךחריגים,בדו"חותלנהוגכיצדללמודהרפתן

מרצונןלהיחלבבאותשלאפרותעםלהתמודד

וכו'.

הציגנ0חח((Bainesפולוודמחברתנציג

עצותכמהעודהוסיףאךדומהעבודה
ישהרובוטקליטתתקופתבמהלךמועילות:

יוחלףשבהןתקופותלמספרהיממהאתלחלק

תביאעייפיםאנשיםשלהתנהגותהצוות.

לגרוםעלולהאשרהפרותאצלנגדיתלתגובה
וירידההעטיןבריאותהחלב,באיכותלפגיעה

בשקטהפרותעםלהתנהגישהרובוט.בספיקת

לפניהפרותעטיניבחינתזאת.בתקופהוברוגע

המציאות.מחויבתהרובוטיתלסככההעברתן

המכונהאתלהרכיבלרובוטלעזורלרפתןאל

העטיןהכרתשלהראשונהלפעםמעבר

לרובוט.

לתשומתזכתהRodcnburgJackשלהרצאתו

ביןההבדליםאתתחילההציגהוארבה.לב

ההזנהעיקרמרעה,איןבקנדהלאירופה:קנדה

שלבעיותבקנדהישTMR,עלמתבססת

האווירמזגVoltage),(Strayמשוטטחשמל

שלטמפרטורותעלמדובר(קשההואבחורף

גבוהלאחוזגורםשאולידברמ"צ!)30-עד

טווההוא(לרובוטמרצונןלבואלאפרותשל

נמוכהבאיכותמכופתתמ"מבומשקשלבמקרההפרותשלוולונטריתהיענות1.טבלה
גבוהה.באיכותמכופתתמ"מעםהוחלף

-.-.-.-.-...-,.-..
3.4עצמאיים/פרה/יוםביקורים
1.72עצמאיות/פרה/יוםחליבות

27.3)16(עצלניות""פרות
16)16(עצלניות""חליבות

25.8ליטר)(חלב/פרה/יום

עצלניות).פרותכינוי:להן

שלאיכותמראיםאשרנתוניםהציגהוא
רבהחשיבותישברובוטהמוגשהמ"מ

.)וטבלה(הפרותבהתנהגות

הפרותמספרלפיחושבעצלניותפרותאחוז

במספרמחולקהרפתןע"יהרובוטאלשהובאו

אחוזוולונטרית.לחליבהשראויותהפרות
החליבותמספרלפיחושבעצלניות""חליבות

הרפתןע"יהרובוטאלשהובאופרותשל

שניגשופרותשלהחליבותבמספרמחולק

היתההבולטתההשפעההרובוט.אלמרצונן

גבוהעדייןהוא(העצלניותהפרותבאחוזירידה

אינהוהסיבההגבוהההאיכותעםבמ"מגם

לעיל;לנאמרקשרישכנראהאךברורה,

וי2.5-5עלהצביעואחרותממדינותדיווחים

2-1-המשקיםבאחדביקורינובעתגםוכך

העצמאייםהביקוריםמספרפרות).ל-120פרות

הולךלרובוטהפרותשמספרככלופוחתהולך

הואהפרות/רובוטמספרכאשרבפרט(וגדל

ישירקשרמצאגםהואע.ש.).-פרות65מעל

מעל(זהמדדלביןלרובוטהחלבתנובתבין



שלהשפעההובחנהלאליטר/רובוט).1520
הפרותאחוזעלהשימושמתחילתהזמןמשך

השפעהישביממהההזנותלמספרהעצלניות.
ככלהעצלניות.הפרותאחוזעלבלבדמתונה

שיעורגדלכךועלההלךבמ"מהחלבוןשאחוז

הפרותשיעורחלבון1816עד(העצלניותהפרות
בצורהעליהמכןלאחרל36,היההעצלניות

עליה-ובהמשךחלבון2216עדמתונה

החומדבכללהחלבוןאחוזכאשרתלולה).
אחוז,ל-16.816מתחתירדהמנהשלהיבש

-1שלמ"מכמותוירד.הלךהעצלניותהפרות

לפרות;אטרקטיביתמספיקנמצאהק"ג2

הפרותבאחוזלעליהגרמההכמותהעלאת
האנרגיהריכוזיותגםלדעתוהעצלניות.

בניגודהעצלניות.הפרותשיעורעלמשפיעה

גםוכנראה(בקנדההחשמלמערכתלאירופה
בהרבהמשוטטלחשמלגורמתבארה"ב)

אינהוהתופעהכמעטשבאירופהבעודמערכות

להסביריכולההנ"לשהתופעהיתכןמוכרת.

הדזבוט.אללהגיעפדותהדבהשלדצונןאיאת
קשורהחליבהשתדירותמראהיפנידיווח
השומןבתכולתלירידהחלב,בתנובתלעליה

בארץשלנוהממצאיםכדוגמת(בחלבוןלאאך

עטיןודלקותבריאות

ללאחליבהפירושהרובוטיתחליבה

קלינייםבסימניםויזואליתלהבחיןאפשרות

תת-קליניות,דלקותבאבחוןהצורךגםבעטין.

שוניםמדדיםפיתוחמחייבבחלבדםגםוכן

עבודותמספרחיישנים.ע"ילמדידההניתנים

באיתורהקושיעלהצביעובכנסשהוצגו

הקיימים.החיישניםבאמצעותעטיןדלקות

ברמהגםחלב,שלחשמליתמוליכותלמשל:

העטין.דלקותכלאתתאתרלאבודד,רבעשל

קצבלמשל:כמואחריםמדדיםעםשילוב
יכולחלבטמפרטורתחלב,תנובתחלב,זרימת

אךדלקותבזיהויהמערכתרגישותאתלהגביר

שתימיוחדות.בתוכנותשימושמצריךהוא

החלב,צבעלבחינתאפשרותהציגועבודות

מדנמרק)(Raslllussenכללייםבקוויםהאחת
מהולנד),ח.(Esp:lLlilיותרמפורטתוהשניה

מדיוםהואחלברבה.להערכהזכתהואשר

גבוה.פיזורומקדםנמוךבליעהמקדםעםעכור
לכליתפזרהואהחלבדרךחודראורכאשר

ע"ייאובחןהמוחזרהמפוזרוהאורהכיוונים

עובדהצהבהב.צבעבעלהואהחלבחיישן.
כךהחלבע"יייבלעכחולשצבעפירושהזאת

גבוההאורעוצמתבעליהיההמוחזרשהאור
צהובשצבעכיוון(וירוקאדוםצבעישליותר
מרבעיםחלבוירוק).אדוםצבעישלשילובהוא

חזקצהובגווןבעליהיהקולוסטרוםאונגועים
והירוקהאדוםצבעיעוצמתזה,במקרהיותר.
יותר.נמוכההכחולושליותרגבוהתהיה

הבולטהצבעדםמופעעםחלבשלבמקרה
פתיתיםשלבמקרהאדום.יהיהלחיישןשיוחזר

בצבעיםיותרחזקיםשינוייםיובחנובחלב
הצבעעוצמותנבחנועצמהבעבודההמוחזרים.

כךמהעטיןשהופקסמ"ק100שלמקטעבכל
שינויישלרציפהתמונהלקבלהיהשניתן

החליבהשמרווחיכיווןהחליבה.במהלךהצבע
יהיהלכןמשתנה.החלבתכולתגםמשתנים,

למרווח.בהתאםהתוצאותאתלתקןצורך

שלהצבעיםספקטרוםבחינתאחרת:אפשרות
מכיווןזאתהרבעים.שארמולאחדרבע

פרהבתוךהרבעיםמכלהמתקבלתשהתמונה
קשיםיהיוההבחנה/האבחנהלעתיםזהה.היא

למשלכמוהרבעים,שארבצבעישינוייחולאם
השפעותעםקליניתדלקתשלבמקרים

מקריםפירוטישהמפורטבמאמרסיסטמיות.

תנאיתחתעטין.ודלקותקולוסטרוםשל

ביותר.אמינהזאתששיטהנמצאמעבדה
שוחחתיעמםבהולנדהמחקרממכוןעמיתים

ההלל.אתמברכיםשיטהזאתאמינותלגבי
שימושמחייבדלקותשלאמיןזיהוי

אחתשונים.מדדיםהמשלבותבתוכנות
שיטהעתהעד-logicFuzzyקרויההתוכנות

מבוססתהיאהחלב.בתחוםמוכרתאינהזאת
שוניםמשתניםביןקורלציותבחינתעל

אחת:לתוצאההללוהקורלציותכלושקלול
עבודההוצגההכנסבמסגרתחריג.לאאוחריג

להמשךבסיסשיששמדאהפרלימינאדית
ואתשיטהאגב,כבדרך(הלאההשיטהכהינת
מעבודתכחלקהולנדיחוקרע"יבעברנבחנה



בכנסלראשונההוצגהוהיאשלוהדוקטורט

בהולנד).הקודם

הקרוביםמאיתנולאלהידועגרמניחוקר

Hamman)(Jomהעטיןדלקותבתחוםלמחקרים
בהשפעתמעמיקהגםאךרחבה,עבודההציג

השוואה-העטיןבריאותעלהחליבהמכונת
קונבנציונלית.לחליבהרובוטיתחליבהבין

ומכוןDe-Lifvalמתוצרתהואשנבחןהרובוט
ציודעםטנדםהיההקונבנציונליהחליבה

בריאותמצבחברה.אותהשללקולחליבה

מוליכותבחינתאופנים:בכמהנבחןהעטין

חלבדגימותעלידניתשבוצעהחשמלית
ואבחוןאלה,בדגימותסת"סבחינתראשוניות,

בבריאותפגיעההובחנהלאבקטריולוגי.

הרובוט,ע"ישנחלבוהפרותשלהעטינים

לאהחלבבתנובתלטובה.שינויחלאףלמעשה

כל(שונותבתקופותברורהמגמההובחנה

לפניהתקופותומס'ימים,20נמשכהתקופה

נתוןאך7(הניסויתחילתולאחר6היההניסוי

תצפיותמספרבשלבזהירותלהילקחצריךזה

באותוקבוצה).בכל40מתוךפרות)5קטן
עלהשוניםהמרווחיםהשפעתנבחנהגםניסוי

חלבשלחשמליתומוליכותNAGuse,סת"ס,

שכאשרמלמדיםהממצאיםכנורמלי.המוגדר

חדהעליהיששעות,מ-6קטןהחליבהמרווח

ובמוליכותב-~NAGaseבסת"ס,ומובהקת

אשריותר.גדוליםמרווחיםלעומתהחשמלית
המקריםבמספרירידההובחנההחידקים:לסוגי

היתההיאאךהקבוצותבשתימיקרוקוקיםשל

ברובוט.שנחלבוהפרותבקבוצתיותרחזקה
בשתיאמנםעלתה.Staphב-~aureusהנגיעות

בקבוצתיותרחזקהבעוצמהאךהקבוצות
מסטרפיםהדלקותבמספרהעליההביקורת.

בשתידומההיתהאגלקטיאשאינםאחרים

מחידקיםהעטיןדלקותבמקריאךהקבוצות

הפרותבקרביותרגדולהעליהחלה-אחרים

הרובוט.ע"ישנחלבו

שהנגיעותמראיםזאתמעבודההמסקנות

ע"ישנחלבוהפרותבקבוצתעטין,בדלקות

בירידהלוותהגםוהיאהשתפרההרובוט,
כמוהרבע.ברמתוהןהפרהברמתהןבסת"ס,

גורמיםשעותמ-6הקטניםחליבהמרווחיכן,

והמוליכותא4םנ""ה,הסת"ס,ברמתלשינויים

החשמלית.
חליבהשלההשפעהנבחנהבאיטליה

מצבעלLavalס-0(שלחליבהרובוט(רובוטית

סת"סעטין,דלקותהפטמה,קצהרקמת

מיכניתפגיעהעללהעידבהםשישואנזימים

חלשלאמראיםזאתעבודהממצאיבעטין.
בסת"סגםוכךהעטיניםבבריאותלרעהשינוי

לחליבההמעברלאחרהפטמהקצהבמצבוגם

ו-NAGaseהאנזימיםבריכוזיגםהרובוטית.

lysozymeמיבניגירויעלשיעידשינויחללא

העטין.של

נבחנוכפוסטר,שהוצגהנוספת,בעבודה
במספרלירידהעטיןלניקוישונותשיטות
דקותכ-20מלאכותיתשאולחחידקשלהנבגים

ששימושמראיםהממצאיםהבדיקה.לפני

הורידושניות)10למשך(בלבדניירבמטליות

10במשךלחותמטליותהועידין,כנבגישל50
~749-ובלעדיהם)חיטויחומריעם(שניות

ולאחרלחותמטליות8691,-שניות20ובמשך

גם96%.-שניות20במשךניירמטליותמכן
שניות20במשךלחותמטליותבשתישימוש

בפוסטרמהנבגים.9116שללהפחתההביאה

בסת"סעליהעלשמראיםנתוניםהוצגואחר

אשרבפרותגדלחליבותביןשהמרווחככל

אךק"גמ-20נמוכהשלהןהיומיתהחלבתנובת

החלבשתנובתהפרותבקבוצתקטןדוקא
ק"ג.40היאשלהןהיומית

חלבאיבות
ניתוחהוצגזהלמושבפותחתבהרצאה

33בדנמרק,משקיםמ-99שנאסףנתונים
שנים3במשךמהולדמשקיםו-262מגרמניה

ביקורתקבוצותשתיכמשקי)2000-1999(.

במכוןשלושאופעמייםשחלבומשקיםשימשו
הובחנההחלבבאיכותקלהירידהקונבנציונלי.

המעברשלאחרבתקופההארצותבשלוש
שלפנילתקופהבהשוואההרובוטיתלחליבה

אףעלהביקורת.למשקיובהשוואההמעבר

חליבהממערכותהחלבאיכותזאת,

נמוכותעדייןהןוהרמותטובההיאאוטומטיות

שובאני(האירופאיותהסףממגבלותבהרבה



והחלבהבקרבמשקשפורסמהלסקירהמפנה
בהולנד).הקודםהכנסבעקבות

מגרמניהחוקרתע"יהוצגהמעניינתעבודה

חלבאיכותעלהשפעותהיתה:כותרתהאשר
ברובוטהמשתמשיםבעדריםבקטריולוגית

נבחרותגרמניותמרפתותותצפיותחליבה

וגםהגרמניםנוהגיםכךאךמפוצצתכותרת(
החידקיםמקורותההולנדים).עמיתיהם

הם:מהחלב
בעדרים-העטיןמתוךפתוגניםחידקים

לחידקיםגבוההיגייניממשקיששבהם

היעדרבגללגבוהההתרבותיכולתהפתוגנים

מ-10,000הגבוההחידקיםספירתתחרות.

להיותיכולההמכלבחלבמושבות,מל'

השיטהפתוגנים.חידקיםשללנוכחותמיוחסת

הכלליהחלבהדבקתלמניעתביותרהיעילה

הנגועותהפרותאבחוןהיאפתוגניםבחידקים

הכללי.מהחלבאלהפרותשלהחלבוהרחקת

הזאתבעתזמינותדלקותלזיהוישיטותמספר

גםשוב).אפרטםלאולכןלעילהזוכרוהן(

מדידתיעילותאתבחנוועמיתיהזאתחוקרת

דלקותלאבחוןהחלבשלהחשמליתהמוליכות
הוזכרלא(משקיםבשנירבעברמתקליניות

מאוחרזוהומהרבעיםשל-ל50קרובהיצרן).שם
הקליניים)הסימניםכברשהופיעולאחר(מדי

היוהמשקיםבשנילכךנוסףכלל.זוהולאאו

תת-לדלקותיוםמידירבותשואאתראות

קליניות.
המערכותברוב-והפטמותהעטיןשטחפני

העטיןלאאךמנוקההפטמותשטחפנירק

השפעהאיןכללבדרךלו.הצמודיםהגוףוחלקי

אםהחלבשלהבקטריאליתההדבקהעל
הצרכנים,ציבוראךמתנקיםאינםאלהאזורים

נקיעטיןידרושומתחזקות,הולכותשעמדותיו

רובוטיםיצרןשוםאיןעתהעדהחליבה.לפני

עלזבלשלמסיביזיהוםזיהוימאפשראשר
ומשךעוצמתהגברתלשםוהפטמותהעטין
מחומריבעיקרונובעפטמותשלזיהוםהניקוי.

יכולהמשומשבמצעחידקיםספירתוזבל.רפד

פרותלעתיםמושבות/גרם.'10-ל-'10להגיע

יכולותפטמותשלמסיביזיהוטעםבודדות

ויותר.מושבות104שלחידקיםלספירותלגרום

ניקוישיטותהשפעתלגבימועטמידעקיים

החלבאיכותעלהרובוטיםע"יהפטמות
נבחנואומנםשיטותשתיהבקטריאלית.

נמצאווהןהחליבה)גביעיובתוךמברשות(
הושוולאהןאךאי-ניקוישלמצבמולכיעילות
בכנסשפורסמהפרלימינריתעבודה(ידנילניקוי
בקנדהאחדבמשקתצפיתבסיסעלהנוכחי

לביןבמברשתניקויביןהבדלשאיןהראתה

במשךמסויםמשקבבחינתע.ש.).-ידניניקוי
דברבחלב,קוליבחידקיעליהנמצאהשבועיים
פטמותעלגביעיםהרכבתעלשמעיד

יובשושלאפטמותעלהרכבהמלוכלכות,

הרובוטיםמיצרניחלקנוספים.וגורמיםכראוי

כדיבכךוישהפטמותייבושמאפשראינו

ופגיעהעטיןלדלקותהסיכוןאתלהגביר

זיהוםשלסיכוןגםקייםכנ"ל.החלבבאיכות

מלוכלך.חליבהציודבגללהפטמותשלמחדש

שגורמילהדגישחשיבותישלעיל,האמורמכל

והפטמותהעטיןנקיוןעלהמשפיעיםממשק

חליבהבמערכותחשוביםיותרהדבההם

קונבנציונליות.במערכותמאשראוטומטיות
חידקיםשלקבוצותבחינת-חליבהציוד

כשלוןעללהצביעתוכלהחלבבמכלשונים
-ATPבשיטתשימושגםכמוהמערכותבניקוי

linescenceעבודותבוצעותהעעדןה.)(,ת,ט

תדירותביןהקשראתלבחוןבכדימעטות

ששטיפהברורחידקים.ספירתלביןהשטיפה

מבחינתחסרוןבהישפעמיםשלרבמספר

משתילרדתלדעתהאיןלכן,הרובוט.ניצול
שלוש).עלמדוברכללבדרך(יעילותשטיפות

החליבהיחידותשלקצרותשטיפותכן,כמו
אניכאןגם(ביותרחיוניפרותמספראחרי

שטיפותביצועפרה).כללאחרממליץ

להתרבותלגרוםעלולמוצאאינוכשהמסנן
צריכהמסנןהתקנתלכן,במערכת.חידקים

היטב.להישקל
בכנסשהוצגוחלבשליעיללקירורשיטות

במשקשפורסמהשליבסקירהפורטובהולנד
לאולכןבהולנדהכנסלאחרוהחלבהבקר
שישנקודותמספררקאצייןכך.עלאחזור

בחשבון:לקחתן

סיכוןוקייםאיטיהואהחלבזרימתקצב*



חלב;לקפיאת
לכןקריטיים.הםהמכלשטיפתזמני8

מהמכל1091שלבנפח(בינייםמכלהתקנת
המשךלשםחיוניתהיאיותר)ולאהכללי
החלב.מכלשטיפתבעתגםהחליבהביצוע

מספרקיימותהמדףעל-באנרגיהחסכון8
עלויותאתלבחוןישקירור.שיטות

הפעלתם.בגיןהאנרגיה

הפרותורווחתכלכלהאדם,כוח
כלכלןע"יהוצגמפורטכלכליניתוח

שישמראיםוממצאיופנסילבניהמאוניברסיטת
לעבורמשפחתייםלמשקיםיותרגבוהתמריץ

כלגדולים.לעדריםמאשרברובוטלחליבה
באתראותולמצואיוכלמודלזהלבחוןהמעונין

תחת(http://farrnmanagement.aers.psu.eduהבא:
ם(י5ן0ח)["(."Toolsהקישור

שלההשפעהנבחנהבע"חרווחתשלבהקשר
כךלצורךמבכירות.עללחליבהההמתנה

קביעתלשםמהמבכירותדםדגימותנלקחו
כלהובחןלאוהקורטיזול.האדרנליןריכוזי
ביןתחרותעלהמעיד(ההמתנהזמןביןקשר

לתוצאותאלה.הורמוניםריכוזילביןהפרות)
בנוסףאשראחריםשלתוצאותמצטרפותאלה

עלהשפעהכלמצאולאגםאלהלהורמונים
הלב.פעימותוקצבהחלב,הורדת
הפשוטההדרךפרותזרווחתבוחניםכיצד
הפרות.התנהגותבחינתבאמצעותהיאכביכול

לשפתהפרותהתנהגותאתמתרגמיםאיךאך
אתהצרכניםציבוררואהכיצדיבש?דו"ח

ראייתעםיצטלבואלהואיךהפרהרווחת

אלהאספקטיםעלהרפתנים?ע"יהפרהרווחת
דני.צוותעובדואחרים

רובוטיתבחליבהלפרהלהקדישישזמןכמה

בוצעהכזאתתצפיתקונבנציונלית?חליבהמול
אתמצאזמניםבמדידותאשרגרמניצוותע"י

הבאים:הפרטים
סיכום

ליבשתגםפלשהברובוטההתעניינות
לרפתותבעיקרהואהתמריץאמריקה.

שלמאמרראה(פרות240עדהמשפחתיות
RodenburgJackDairyman~-בHoard's,מרץ

יחסיתהואזאתביבשתהרובוטמחיר2002(.

רפתנים,מרתיעאינוהואזאתאףועלגבוה

הואבארה"בהמצבלרוכשו.בקנדה,בפרט
אךהשנהבמהלךהחלבמחירניודלאורבעייתי
לאעדייןשם.גםכברקיימותראשונותסנוניות
במדינותהתקנותלשינויהזהבשבילנמצא

עסקהעצמולכנסשקדמהדיוןקבוצתהשונות.
שלם.יוםבכך

לאהחלבבאיכותפגיעהלגביהעברעדויות
לגביהממצאיםזה.בכנסביטוייןאתמצאו

אתמטרידיםחופשיותשומןחומצות
שלאכיוון(המדינותשאראתלאאךההולנדים
חייביםהסיכוןגורמיאולםבהן)בודקים
גבוהות,אווירכמויותחדירת(הלאהלהיבחן

חליבה).תדירותהחלב,הובלתצנרתאורך

מהלשיפורלצפותישהחדשותמהעדויות
שדווחכפילהחמרהולאהעטיןבבריאות

צורתלגביחד-משמעיתמסקנהאיןבעבר.
הסכמהאוליישפרות.שלאופטימליתתנועה

יתןכפויהלגישהחופשיתגישהביןששילוב

הפרהרווחתאתהדורשיםלאלההןראוימענה
גבוהה.רובוטיעילותהדורשיםלאלהוהן

בכלהשניכחוטשעברההמסקנות,ומסקנת
אזלשבטיכריעטובממשקהיא:העבודות,

הטכנולוגיהבאימוץההצלחהאתחקק

החדשה.
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