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לאפשרהיההקוראלמפתחיאתבזמנושהנחה
ייבושלשםהסככהלתוךשמשקרניחדירת

כיוןהפרהנשתכחהמשום-מההמרבץ.

אזוראלאותההבדיחהפנימההשמששחדירת
שהתהכברהיאואםהבטוןשעלהצלסקל
מעלהחוםקרינתאזיהרביצה,אזורבתוך

הגג.גובהבגללנמנעתבלתיהיתהראשה

מאזורהפרהשלההליכהמרחקיבנוסף,
השוקתאלהאבוסומןהאבוס,אלהרביצה

כדוגמתנמצאולצלפתרונותגדולים.היווחזרה
התשטיפיםבעייתאךצל,רשתותפרישת

לחייבהסביבהאיכותאנשיאתהביאהבחורף

אםאלאזה,שטחבקירויהמשקיםאת
בחורףסגורה(קיציתחצרשלסידודיתאפשר

בטוןמשטחהקיץ,בחודשירקופתוחה

סככההואשהתבקשהפתרוןומאצרות).

כוללת.

הצלחתלשםחשוביםעקרונותמספד

זאת:בסככההפרותאחזקת

בצירלהיבנותהסככהעל-הצבהכיווני1.

בניצבהסככהאורךהצבתיאפשראשר

אתתצמצםכזאתבניההדומיננטית.לרות

ההתגודדות.תופעת

הסככהבניית-ממבניםהצבהמרחקי2.
מתבניםמחסנים,קיימים,ממבניםרחוק

משקבכליוכרעהסככהמרחקועצים.
וגובההשטחלתנאיבהתאםבנפרד

לחרוגלאשראויברזלכללאולםהמבנים,

כאןאין(מ'30שלמינימוםהואממנו
שהצטברנסיוןאלאמדעיותבדיקות
המחקרבעבודותזההקטנלמדבשטח.

הענף).הנהלתלאישורהוגשושכאמור

שהסככהלהקפידישסככותרבתברפת3.
כנזכרמהראשונהרחוקהתהיההשניה
גבוההסככהנבנתההמשקיםבאחדלעיל.

מ'10עלעולהשלאבמרחקאךומרשימה

בהתאם!והתוצאהישנהמסככה

מגדילהגבעהבצורתהרביצהאזורבניית4.

לרבוץהפרותאתומביאההפנים,שטחאת

אתמשפרתגםשהיאיתכןה"רכס".באזור
המבנה.בתוךהאווירזרימת

שטח(הפרותצפיפות-במרבץטיפול5.
התגודדות,תנאיהצבה,תנאירביצה/פרה),

אתיכתיבוהפרותמדרךשלניקויוממשק
הכלליםעלשומריםאםהרפד.שלמצבו

כללשאיןלמצבלהגיעניתןלעילשהוזכרו
הוצאתותדירותהסככותאתלרפדצורך
לשלושאחתלהגיעיכולהזהמאזורהזבל
להשתמשהמלצתישונותבהרצאותשנים.

ראיתיהגלגל,אתממציא(במשדדהגם

ודיווחיבארה"ב)בעבודהאותה
המשדדהמעודדים:מאדהמשתמשים

מאווררתהזבל",גבעות"כלאתמיישרת
אתומגבירההרפדשלהעליונההשכבהאת

לצייןלנכוןמוצאאנישלו.הייבושקצב

באחרונהבמתחחת;ולאבמשדדהשמדובר
חידקיםאוכלוסיותהרמתשלסכנהיש

מתחתאטוםמעטהיצירתוגםרדומות
לתרוםעשויהמאוורריםהתקנתלכנפיים.
מספרעללשמודישאךהדפדלייבוש
כללים:

מותקניםלהיותצריכיםהמאוורריםא.
נגדה.ולאהרוחבכיוון

3-2התקנתמחייבהמרבץאזורכיסויב.

הסככהאם(מאוורריםשלאודךשורות

צפון-דרום).בצירמוצבת

טובאין-נפתחגגו/אופתוחהחצר6.
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אםאלאזה,שטחבקירויהמשקיםאת
בחורףסגורה(קיציתחצרשלסידודיתאפשר

בטוןמשטחהקיץ,בחודשירקופתוחה

סככההואשהתבקשהפתרוןומאצרות).

כוללת.

הצלחתלשםחשוביםעקרונותמספד

זאת:בסככההפרותאחזקת

בצירלהיבנותהסככהעל-הצבהכיווני1.

בניצבהסככהאורךהצבתיאפשראשר

אתתצמצםכזאתבניההדומיננטית.לרות

ההתגודדות.תופעת

הסככהבניית-ממבניםהצבהמרחקי2.
מתבניםמחסנים,קיימים,ממבניםרחוק

משקבכליוכרעהסככהמרחקועצים.
וגובההשטחלתנאיבהתאםבנפרד

לחרוגלאשראויברזלכללאולםהמבנים,

כאןאין(מ'30שלמינימוםהואממנו
שהצטברנסיוןאלאמדעיותבדיקות
המחקרבעבודותזההקטנלמדבשטח.

הענף).הנהלתלאישורהוגשושכאמור

שהסככהלהקפידישסככותרבתברפת3.
כנזכרמהראשונהרחוקהתהיההשניה
גבוההסככהנבנתההמשקיםבאחדלעיל.

מ'10עלעולהשלאבמרחקאךומרשימה

בהתאם!והתוצאהישנהמסככה

מגדילהגבעהבצורתהרביצהאזורבניית4.

לרבוץהפרותאתומביאההפנים,שטחאת

אתמשפרתגםשהיאיתכןה"רכס".באזור
המבנה.בתוךהאווירזרימת

שטח(הפרותצפיפות-במרבץטיפול5.
התגודדות,תנאיהצבה,תנאירביצה/פרה),

אתיכתיבוהפרותמדרךשלניקויוממשק
הכלליםעלשומריםאםהרפד.שלמצבו

כללשאיןלמצבלהגיעניתןלעילשהוזכרו
הוצאתותדירותהסככותאתלרפדצורך
לשלושאחתלהגיעיכולהזהמאזורהזבל
להשתמשהמלצתישונותבהרצאותשנים.

ראיתיהגלגל,אתממציא(במשדדהגם

ודיווחיבארה"ב)בעבודהאותה
המשדדהמעודדים:מאדהמשתמשים

מאווררתהזבל",גבעות"כלאתמיישרת
אתומגבירההרפדשלהעליונההשכבהאת

לצייןלנכוןמוצאאנישלו.הייבושקצב

באחרונהבמתחחת;ולאבמשדדהשמדובר
חידקיםאוכלוסיותהרמתשלסכנהיש

מתחתאטוםמעטהיצירתוגםרדומות
לתרוםעשויהמאוורריםהתקנתלכנפיים.
מספרעללשמודישאךהדפדלייבוש
כללים:

מותקניםלהיותצריכיםהמאוורריםא.
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פתרונותלראותניתןהחלב.יצרניידכם
ניתן-מדפיםבצורתנפתחגגא.אחדים:

רפפהגגב.ויתקין.כפרשלבהרחבהלראות
בקיבוץרקזהבשלבופועלמותקן
זהגגמשמעותלגבינרחבדיווחהמעפיל.

כך,אוכך2002.אשקלוןבכנסידיעלניתן
להיותצריכהחלבלפרותהמיועדתסככה
גגעםאופתוחה/קיציתחצךעםבנויה
נפתח.

ככל-הפרותממדרכיהזבלגדיפת7.
ייטב.כךגבוההתהיההניקוישתדירות

ביוםפעםלפחותשלניקויעלמדובר

היאהניקויתדירותאשרמשקיםובמספר

ניכרתהטבהחלהביממהפעמייםלפחות

פעםשגריפהבדורבמרבץ.הרפדבמצב
קיים)זהגםכן,(בשבועפעםאוביומיים

הסמוךבאזורבעיקרהמרבץ,עםתיטיבלא
העטין.דלקותעםלאוגםלמדרך

בפיתוחדבותעוסקיםאנו-פדותציצן8.
עלדיווחיםראו(יעילותצינוןשיטות
שלוששלהבקרבכנסישערכנותצפיות
האבוס,לאורךצינוןהאחרונות).השנים

מחויבההמתנה,בחצרלצינוןכתוספת
אלמובאותהפרותאםאלא(המציאות

למועדינוספותפעמיםההמתנהחצר
גדולומרווחאדםכוחדורשזה-החליבות

נמוכהבספיקהמתזיםהתקנתחליבות).בין

שעברהבשנהנבחנהלמאוורריםבצמוד

הזאת.בשנהגםלהיבחןועומדת
פחותהרבהאךהפרההרטבתיתרונותיה:

הותקנומהמשקיםבחלקתשטיפים.אונגר
מעללמאוורריםבצמידותגםכאלהמתזים
משנהלנקוטישאולם,הפרות.למרבץ
מערכתיירטב.לאשהרפדבכדיזהירות
אנורבות.לסייעתוכלפשוטהבקרה

כמוזכראם(מערכותמספרלבחוןעומדים
זה.בקיץגםאוויר)לחץבשילובאםלעיל,

מהווהאינוכנ"להמרבץבאזורהפרותצינון
במערכותהפרותלצינוןתחליף

כדיבויהיהאוליהיותרלכלהקונבנציונליות.

תובאנהשבהםהפעמיםמספראתלצמצם
תצפיותההמתנה.חצראלחליבותביןהפרות

יתרוןהראולאקודמותבשניםשנערכו

אםהפרות,ביצועימבחינתאלהלמערכות
אולם,הקונבנציונליות.למערכותבנוסףהופעלו

טובמרגישותשהןהעידההפרותהתנהגות
שלניכרצמצוםתוךהסככהלאורךפיזוריותר:

ההתגודדות.תופעת
היתהאחתפרותצינוןלגבילעילשנאמרכל

בסככהיעילהבצורהפרותלצנןניתןתכליתו:
כוללת.

שלנכוןתכנוןנכונה,בצורהמבנההצבת
בזבלנכוןממשקשלעקרונותעלשמירהמבנה,
שטחהקצאתוכןהמרבץ,באזורוהרפדהמדרך
נפתחגגלחילופיןאופתוחה/קיציתלחצר

ישראליכפתרוןהכוללתהסככהאתמציבים
עמיתיםעםומשיחותחלבפרותלאחזקתיעיל

זאת.שיכוןבשיטתדבענייןמגליםהםבתו"ל

בתאי-רביצהחופשיתלרביצהסככה

באותהוסוכמולזבנוכבדהתכנוןעקרונות
לעיל.הנוכרתרפתמבניתכנוןשלחוברת

וזהיםתקפיםזאתלסככהמאפייניםמספר

הצבה,כיווניכגון:הכוללתהסככהשללאלה
להישאךסככות,רבתרפתהצבה,מרחק

משלה:מאפיינים
שבסככהמזהקטן-לסדהנדרששטח1.

יתרון.לושישהטועניםוישהכוללת

כ-10שלהואלפרהנדרששטחהאמנמז

שטחיצורףאםפתוחה.חצרללאמ"ר/פדה
1כ-5עלמדובראזילפרה,הפתוחההחצר
ישכוללתלסככהבהשוואהאזלפרה.מ"ר

בלבד.מ"ר/פרהכ-6שלחסכוןכאן
מיקוםהתא,מידותתאים,ביןמחיצות2.

בהרחבהפורטואלהסעיפים-גבימחסום
לעיל.שהוזכרהרפתמבנילתכנוןבחוברת

החלהתאי-רביצהסככת-פתוחהחצר3.
הטמפ'הפרשגםקרים.באזוריםדרכהאת

שמאפשרדבר(הפרהגוףלביןהסביבהבין
הפרותאי-חשיפתוגםמואץ)חוםשטף

להסביריכוליםמע"צמ-0נמוכהלטמפ'

אלהבאזוריםנבנושלאהעובדהחוסראת
שיטתגלישת""עםאולםפתוחות.חצרות
הבינובארה"בהחמותלמדינותזאתרביצה

והחלבהבקדמשק48
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רפפהגגב.ויתקין.כפרשלבהרחבהלראות
בקיבוץרקזהבשלבופועלמותקן
זהגגמשמעותלגבינרחבדיווחהמעפיל.

כך,אוכך2002.אשקלוןבכנסידיעלניתן
להיותצריכהחלבלפרותהמיועדתסככה
גגעםאופתוחה/קיציתחצךעםבנויה
נפתח.

ככל-הפרותממדרכיהזבלגדיפת7.
ייטב.כךגבוההתהיההניקוישתדירות

ביוםפעםלפחותשלניקויעלמדובר

היאהניקויתדירותאשרמשקיםובמספר

ניכרתהטבהחלהביממהפעמייםלפחות

פעםשגריפהבדורבמרבץ.הרפדבמצב
קיים)זהגםכן,(בשבועפעםאוביומיים

הסמוךבאזורבעיקרהמרבץ,עםתיטיבלא
העטין.דלקותעםלאוגםלמדרך

בפיתוחדבותעוסקיםאנו-פדותציצן8.
עלדיווחיםראו(יעילותצינוןשיטות
שלוששלהבקרבכנסישערכנותצפיות
האבוס,לאורךצינוןהאחרונות).השנים

מחויבההמתנה,בחצרלצינוןכתוספת
אלמובאותהפרותאםאלא(המציאות

למועדינוספותפעמיםההמתנהחצר
גדולומרווחאדםכוחדורשזה-החליבות

נמוכהבספיקהמתזיםהתקנתחליבות).בין

שעברהבשנהנבחנהלמאוורריםבצמוד

הזאת.בשנהגםלהיבחןועומדת
פחותהרבהאךהפרההרטבתיתרונותיה:

הותקנומהמשקיםבחלקתשטיפים.אונגר
מעללמאוורריםבצמידותגםכאלהמתזים
משנהלנקוטישאולם,הפרות.למרבץ
מערכתיירטב.לאשהרפדבכדיזהירות
אנורבות.לסייעתוכלפשוטהבקרה

כמוזכראם(מערכותמספרלבחוןעומדים
זה.בקיץגםאוויר)לחץבשילובאםלעיל,

מהווהאינוכנ"להמרבץבאזורהפרותצינון
במערכותהפרותלצינוןתחליף

כדיבויהיהאוליהיותרלכלהקונבנציונליות.

תובאנהשבהםהפעמיםמספראתלצמצם
תצפיותההמתנה.חצראלחליבותביןהפרות

יתרוןהראולאקודמותבשניםשנערכו

אםהפרות,ביצועימבחינתאלהלמערכות
אולם,הקונבנציונליות.למערכותבנוסףהופעלו

טובמרגישותשהןהעידההפרותהתנהגות
שלניכרצמצוםתוךהסככהלאורךפיזוריותר:

ההתגודדות.תופעת
היתהאחתפרותצינוןלגבילעילשנאמרכל

בסככהיעילהבצורהפרותלצנןניתןתכליתו:
כוללת.

שלנכוןתכנוןנכונה,בצורהמבנההצבת
בזבלנכוןממשקשלעקרונותעלשמירהמבנה,
שטחהקצאתוכןהמרבץ,באזורוהרפדהמדרך
נפתחגגלחילופיןאופתוחה/קיציתלחצר

ישראליכפתרוןהכוללתהסככהאתמציבים
עמיתיםעםומשיחותחלבפרותלאחזקתיעיל

זאת.שיכוןבשיטתדבענייןמגליםהםבתו"ל

בתאי-רביצהחופשיתלרביצהסככה

באותהוסוכמולזבנוכבדהתכנוןעקרונות
לעיל.הנוכרתרפתמבניתכנוןשלחוברת

וזהיםתקפיםזאתלסככהמאפייניםמספר

הצבה,כיווניכגון:הכוללתהסככהשללאלה
להישאךסככות,רבתרפתהצבה,מרחק

משלה:מאפיינים
שבסככהמזהקטן-לסדהנדרששטח1.
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כ-10שלהואלפרהנדרששטחהאמנמז
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ישכוללתלסככהבהשוואהאזלפרה.מ"ר

בלבד.מ"ר/פרהכ-6שלחסכוןכאן
מיקוםהתא,מידותתאים,ביןמחיצות2.

בהרחבהפורטואלהסעיפים-גבימחסום
לעיל.שהוזכרהרפתמבנילתכנוןבחוברת
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החוםעומסאתלהקלשישהחלביצרני
הפרותליציאתאפשרותמתןע"ימהפרה

שטחפרהלכלניתןבהפתוחה,חצראל
מ"רכ-50-30שלנו:במושגיםענק""

בהןשאדוןנוספותסיבותהיולכךלפרה.
נראהייחומים.וזיהוירגלייםבעיותכמומיד
צריךפתוחהחצרשלהמינימלישהגודללי

מ"ר/פרה.כ-5להיות

לאבאירופהוהןבארה"בהן-רגלייםבעיות4.
חריפהבעיהעליעידואשררופאיםחסרים

תאי-בסככתטלפיים)(הפרותרגלישל

מרביתבטוןגביעלההליכהבגללרביצה

משטחיםעלרביצהבשלאוהיממהשעות
לראותושניתןהפתרוןברכיים).(קשים

שטיחיהנחתהואבארה"במהמשקיםבחלק

כ-8בו,לזלזלשאיןדברשעלותם(גומי

זההאםהבטון.מדרכיגביעלדולר/פרה)

שיעורמהבהכרח.לאהבעיה?אתפותר
ליאיןטלפיים?בעיותבגללהפרותיציאת

בתנאילהיבחןעומדזהנושאברורה.תשובה

להוותצריךשהואספקאיןאךהארץ,
בתאי-רביצהשחפץמילכלאדוםתמרור

משקים.בכמהמדאיגיםסימניםישוכבר
בטוןעלההליכהבגלל-ייחומיםזיהוי
הפרותשוטטותבמידת-מה.בעייתיתהיא

אתערוךלאיןמשפרתהפתוחהבחצר
מדיהתקנתהאםהייחומים.זיהויאפשרות
למידה.דרושההבעיה?אתפותרתפעילות
מנוקיםלהיותחייבים-הבטוןמדרכי

פעמים4-3לפחות(גבוההבתדירות
למניעתחיוניהבטוןחירוץביממה).

האבוסלאורךהפרותתנועתפרות.החלקת
מ'.4.8שלברוחבמדרךמחייבת

שיפורעלהמדווחיםיש-עטיןמתלות
רפתותאוקוראליםלעומתהעטיןבבריאות
עבודהכלידיעתילמיטבאיןאךקשירה,
אםכוללת.לסככהתאי-רביצהביןמשווה

לנגיעותכסמןלשמשיכולהסת"סמדד
עםמשקיםמעטלאישבעדר,תת-קלינית

עלמעידההסת"סשרמתכוללתסככה
זאתנקודהלכןטובה.עטיןבריאות

הערותכוללתתא"רביצההגורם
-+שטחעיית:

תאי-רביצהבסככתפתוחהחצרללא9.75.821פרהשטח
ניקויתדירותכמות,+++++++בזבלעיפול
שטחבגללטובההפרדהבגללטובהלפרהוחות:

טובהבעייתיתדרישותתצפית
ישפר?-חצרעםרביצהתאייותרטובהטלפייםברכיים,רגלייםעיגת:

קיימתאםקשהמאדקשההתגודדות
גמישהנוקשהעבודהשגרת
שטח?בגלליתרוןניזון

שבתאי-רביצהבאמירהזהירותמחייבת

הואנכוןיותר.טובהעטיןבריאותמצב
לעטיניםלהגיעניתןתיאורטישבאופן

שלנכוןבממשקמותנהזהאךיותרנקיים
מהתאיםהזבלצניפיהוצאת(בתאיםטיפול

הרביצהמשטחיישורהיממה,במשך

הרפד).בחומרתכוףמילוייום,מדיבתאים
בסככהרפדחומריאותם-רפדמומרי

בתאי-רביצהגםלשמשיכוליםכוללת

אחדחומרשמן).פצליאפר(אפ"שמלבד

וכןכוללתבסככהבולהשתמשניתןשלא
עבודותמספראכןהחול.הוארביצהבתאי

הואאינרטי)חומרשהוא(שהחולהראו
דלקותשיעורימבחינתביותרהטובהחומר
הואבארצנוחולבה.וקוץאליהאךהעטין.
שגורםחומרגםוהוא-מחדגדול,בחסר

מאידך.ההפרדה,למערכותכמוהומעיןנזק

שמספרהמשקיםמאחדדיווחישכבר
תאי-לסככתפרותהעברתלאחרשבועות

חייבתההפרדהמערכתחולעםרביצה

שיפוצים.לעבור

שגרתמחייביםתאי-רביצה-עבודהשגרת
אינההיאביומו.יוםמדיקבועהעבודה
לאגםהנחותלמתןאולגמישותניתנת
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אתערוךלאיןמשפרתהפתוחהבחצר
מדיהתקנתהאםהייחומים.זיהויאפשרות
למידה.דרושההבעיה?אתפותרתפעילות
מנוקיםלהיותחייבים-הבטוןמדרכי

פעמים4-3לפחות(גבוההבתדירות
למניעתחיוניהבטוןחירוץביממה).

האבוסלאורךהפרותתנועתפרות.החלקת
מ'.4.8שלברוחבמדרךמחייבת

שיפורעלהמדווחיםיש-עטיןמתלות
רפתותאוקוראליםלעומתהעטיןבבריאות
עבודהכלידיעתילמיטבאיןאךקשירה,
אםכוללת.לסככהתאי-רביצהביןמשווה

לנגיעותכסמןלשמשיכולהסת"סמדד
עםמשקיםמעטלאישבעדר,תת-קלינית

עלמעידההסת"סשרמתכוללתסככה
זאתנקודהלכןטובה.עטיןבריאות

שטחבעיית
פרהשטח
בזבלטיפול
לפרהנוחות

דרישותתצפית
רגלייםבעיות

התגודדות
עבודהשגרת
צינון

9.75
+++++

הפרדהבגללטובה
בעייתית
טלפייםברכיים,

מאדקשה
נוקשה
שטח?בגלליתרון

תאי-רביצהבסככתפתוחהחצרללא812.

ניקויתדירותכמות,+*
שטחבגללטובה
טובה
ישפר?-חדדעםרביצהתאייותרטובה
קיימתאםקשה

גמישה

שבתאי-רביצהבאמירהזהירותמחייבת

הואנכוןיותר.טובהעטיןבריאותמצב
לעטיניםלהגיעניתןתיאורטישבאופן

שלנכוןבממשקמותנהזהאךיותרנקיים
מהתאיםהזבלצניפיהוצאת(בתאיםטיפול

הרביצהמשטחיישורהיממה,במשך

הרפד).בחומרתכוףמילוייום,מדיבתאים
בסככהרפדחומריאותם-רפדמומרי

בתאי-רביצהגםלשמשיכוליםכוללת

אחדחומרשמן).פצליאפר(אפ"שמלבד

וכןכוללתבסככהבולהשתמשניתןשלא
עבודותמספראכןהחול.הוארביצהבתאי

הואאינרטי)חומרשהוא(שהחולהראו
דלקותשיעורימבחינתביותרהטובהחומר
הואבארצנוחולבה.וקוץאליהאךהעטין.
שגורםחומרגםוהוא-מחדגדול,בחסר

מאידך.ההפרדה,למערכותכמוהומעיןנזק

שמספרהמשקיםמאחדדיווחישכבר
תאי-לסככתפרותהעברתלאחרשבועות

חייבתההפרדהמערכתחולעםרביצה

שיפוצים.לעבור

שגרתמחייביםתאי-רביצה-עבודהשגרת
אינההיאביומו.יוםמדיקבועהעבודה
לאגםהנחותלמתןאולגמישותניתנת

החוםעומסאתלהקלשישהחלביצרני
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בהכרח,לאנוראוזההאםוחג.שבתבימי
שלאודואגיםלכךמראשנערכיםאם

ברביםטבועשהדברכפיפינותייחתכו

מאתנו.

התגודדותש"איןאמירה-התגודדות10.
אםבמציאות.אחיזהלהאיןבתאי-רביצה"

הדבההיאתאי-רביצהבסככתמופיעההיא
כוללת.בסככהמאשרקשהיותר

ישהצבהצורתבכל-שמשקרניחדירתו.ו
המבנהלתוךשמשקרניחדירתלהניח
מאזורפרותתבריחהיאפנימה.חוםוקרינת

לאאשראחריםלאזוריםתאי-הרביצה
באחתרביצה.מקוםלפרותיקנובהכרח

חוקר,וטרינרע"ישנעשתההעבודות
מידתנבחנהקליפורניהמאוניברסיטת

עלוהשפעתההמבנהלתוךהחוםקרינת
במהלךהפרותשלהרביצההתנהגות
וידאו).מצלמותבאמצעות(היממה

מעבראףבורחותשהפרותהראוהממצאים
בשעותשמש.בקרנימוצףשהיהלשטח

משטחב-5096התרכזוהפרותמסויימות
רקשיופעלווילונותשהתקנתיתכןהסככה.
אךזה,אפקטתצמצםהרלוונטיותבשעות

מחייבתהיאכן,כמולחלוטין.תבטלולא

ממספריקטןשלאתאיםמספרבניית
חליבהבממשקמלבד(בקבוצההפדות

עלאףהממליציםהמחמיריםוישרובוטית)
למספרהתאיםבמספר10%שלתוספת
לסככההתנאיםאתנשווהאםהפרות.

תנועתשלהתופעהמוכרת-כוללת

ללאאךבסככהשוניםלאזוריםהפרות
המרבץשטחבשלהתגודדותתנאייצירת

לרשותן.העומדהגדול

הואזהההאבוסלאורךהצינון-פרותצינון12.
נותרההכוללת.שבסככההצינוןלשיטת
מאוורריםהתקנתהרביצה.אזורשלהסוגיה
מיקודמאפשרתתאי-הרביצהמעלומתזים
בהכרחלאאךיחסית,קטןלאזורהצינון

כפימתזים.ו/אומאוורריםבמספרלחסכון
כוללתבסככהגםלהגיעניתןשציינתי

היתרוןולכןשונותבשיטותיעיללצינון
קיים,שאמנםבתאי-רביצה,לצינוןהיחסי

גדול.אינו
הטועניםיש-המתנהלחצרפדותהבאת13.

אלתאי-רביצהמרפתפרותלהביאשקל
הפרותאיסוףששטחכיוןהחליבהמכון
הפרותהבאתזמןבהכרחלאיותר.קנוןהוא
הפרות,קימתשזמןכיווןיותרקצרהוא

להליכהוהתארגנותןהתאיםמתוךיציאתן

ארוךהואלפחותמדרכיםמשניארוךבטור
התרשמתיכוללת.סככהלעומתיותר

לאכוללתמסככהפרות100שהבאת
מתאי-רביצה.מאשריותרזמןלוקחת

כלתאי-רביצהבסככת-בזבלטיפול14.
לכןהנטון.מדרכיעלהיאהפרותהפרשת
ישיותר.רבותהןהמטופלותהזבלכמויות

תכנוןבעתזאתבעובדהלהתחשב
האגירה.ושטחיבזבללטיפולהמערכות

שנכתבוהדבריםאתתתמצתהבאההטבלה
לעיל:

טיכוס

בתנאיעצמהאתהוכיחהכוללתסככה

שנכתבוהכלליםעלשמקפידיםהיכןהארץ
במספרגמישות-מהמאפשרתהיאלעיל.
שלה,האחזקהבתנאיגםכמובקבוצההפרות
לארצויכמובן,(תאי-רביצהסככתלעומת

אתלחסוךיכולהנפתחגגבנייתלהגזים).
גםלחסזךכךוע"יפתוחהחצרבבנייתהצודך
ברגלייםהפגיעהתופעתהכולל.הסככהבשטח

לפיעדיין(בתאי-רביצהשקיימתכפיובברכיימ
אתלאללשיםעלולהמחו"ל)דיווחים

תאי-לסככתהמוקניםרבים,הלאהיתרונות,

אינןשעדייןהפרה,לרווחתתקנותהרביצה.

לקראתההליכהאתיחזקולאבארצנו,מוכרות
נגד.יצביעואוליאלאתאי-רביצהסככת

כוללתסככהכינראההגורמיםכלבבחינת
סככתמאשריותרועמנופרותינועםתיטיב

וטרינריםעםביחדמצידנו,אנותאי-רביצה.
הקרובהבשנהנערוךרפתותינו,אתשמשרתים

בהאלהסככותסוגישניביןהשוואתיתתצפית
ביצועיהןהפרות,התנהגותאחרמעקביבוצע

אתונפרסםהרגלייםומצבהתעברות)חלב,(
בהמשך.התוצאות

איי
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שנכתבוהכלליםעלשמקפידיםהיכןהארץ
במספרגמישות-מהמאפשרתהיאלעיל.
שלה,האחזקהבתנאיגםכמובקבוצההפרות
לארצויכמובן,(תאי-רביצהסככתלעומת

אתלחסוךיכולהנפתחגגבנייתלהגזים).
גםלחסזךכךוע"יפתוחהחצרבבנייתהצודך
ברגלייםהפגיעהתופעתהכולל.הסככהבשטח

לפיעדיין(בתאי-רביצהשקיימתכפיובברכיימ
אתלאללשיםעלולהמחו"ל)דיווחים

תאי-לסככתהמוקניםרבים,הלאהיתרונות,

אינןשעדייןהפרה,לרווחתתקנותהרביצה.

לקראתההליכהאתיחזקולאבארצנו,מוכרות
נגד.יצביעואוליאלאתאי-רביצהסככת

כוללתסככהכינראההגורמיםכלבבחינת
סככתמאשריותרועמנופרותינועםתיטיב

וטרינריםעםביחדמצידנו,אנותאי-רביצה.
הקרובהבשנהנערוךרפתותינו,אתשמשרתים

בהאלהסככותסוגישניביןהשוואתיתתצפית
ביצועיהןהפרות,התנהגותאחרמעקביבוצע

אתונפרסםהרגלייםומצבהתעברות)חלב,(
בהמשך.התוצאות

איי.---

בהכרח,לאנוראוזההאםוחג.שבתבימי
שלאודואגיםלכךמראשנערכיםאם
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לאאשראחריםלאזוריםתאי-הרביצה
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לפיעדיין(בתאי-רביצהשקיימתכפיובברכיימ
אתלאללשיםעלולהמחו"ל)דיווחים

תאי-לסככתהמוקניםרבים,הלאהיתרונות,

אינןשעדייןהפרה,לרווחתתקנותהרביצה.

לקראתההליכהאתיחזקולאבארצנו,מוכרות
נגד.יצביעואוליאלאתאי-רביצהסככת

כוללתסככהכינראההגורמיםכלבבחינת
סככתמאשריותרועמנופרותינועםתיטיב

וטרינריםעםביחדמצידנו,אנותאי-רביצה.
הקרובהבשנהנערוךרפתותינו,אתשמשרתים
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