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בתנאישיפוריםחלוהשניביוםחלילה.

היהזהמוכן.היההטילוףמתקןהעבודה.

ראשסגירתשאיפשרצינורותעשוימתקן
האפשרותאתשהבטיחלגובהוהרמתההפרה

הטילוף.לצורךהמטופלתהרגלאתלקשור

גםלפרנסתוהעוסקאדםנמצאמיוחדבמאמץ
לצוותצורףוהואפרותשלטיפוליבטילוף

יום.יוםהזההיוםסדרחזרוכךשלנו.

היהכברבעדריםביקוריםשלשבועלאחר

בהתאםראשונות.מסקנותלהוציאניתן
אחדיוםשלסמינרהתקייםהמוקדםלתיכנון

לסמינרלחלב.בבקרלצליעותכולושהוקדש

משרדשלהבקרמדריכיכלוהופיעוהוזמנו
הסגלוכןאיש),30מעל(הדומיניקניהחקלאות

עלהכנס.אתשאירגןלבקרהמדורשלהבכיר
רבחומרוהכנותימראשידעתיהכנסשלקיומו

בביקוריםהואגםעברהשניהשבועלקראתו.

מדריכיעםיוםכלבסיוםובשיחותבעדרים

ועלהצליעותבעייתעלעדריםובעליהאזור
אותן.למנועהדרכים

אחוזשהוא(בעדריםהצליעותאינדקס
הפרותמכללצליעהשלחדשיםמקריםמקרים

העדרים14מתוךמאד.גבוהאכןהואבשנה)

ל-796ביןעדריםב-10הצליעותאינדקסהיה

הצליעותרמתהיתהמהםב-6כאשר3796,

ל-2096.מעל

בעדרים?הממצאיםהיומה

הנקראתהמחלהשלאחדמקרהאףהיהלא1.
ידיעלגםאושרזהממצאפנריציום"."בישרא

הבקר.מדריכיביןשהיוהווטרינריםהרופאים

ביןעורדלקתשלאחדמקרהאףהיהלא2.

מחלה-הטלפייםבכריותאוהטלפיים

מחלהDermatitis,Digitalבספרותהנקראת

בחלקםאשרגורמיםולהמדבקתהנחשבת
אושרו.לאעדיין

היוהכללמןיוצאללאכמעטהצליעותכל3.

הלבן.בקואבסצסים

סוליההיתההצליעהממקרינכבדבחלק4.

כפולה.

טלפייםנראוהתקינותמהפרותגדולבחלק5.

פנימה.ומעוקמותמאדארוכות

דםשטפינמצאולאהתקינותבפרות6.
מהתשתיתטראומהעלהמעידיםבסוליות
הפרה.מהלכתשעליה

הצולעותבפרותשנמצאוהממצאיםכל7.
תת-קליניתלמיניטיסשלסיבוכיםהיו

עדייןנפתרהלאזאתעובדהמשנתבררה
למיניטיסשלגבוהאירועישנולמההבעיה:

כלשלפרטניבמחקרצליעות?ושלתת-קלינית

רשימותמתוךניתןשהיהככל-ועדרעדר

הבאים:הדבריםהתבררו-העדר

18%עלעלתהלאבמנההחלבוןרמתא.
עדר.בשום
העדריםבכלכמעטבמנההאנרגיהרמתב.

מגה-קלוריות1.6עלעלתהלא-לשניםפרט

היתההחריגיםהעדריםבשנימזון.לק"ג
1.7.שלברמההאנרגיה

בנויההמנההיתההעדרים14מתוךב-12ג.

בשנירקבישראל.כמובאבוס,מוגשמזוןעל
מזוןביממה.שעותהרבהמרעההיהעדרים
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שנבדקו.
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בקביעות.הנעשההמונעהטילוףהואובסוליה
בסוליההאזוראתהמטלףמסירהמונעבשילוף

פתחינוצריםשםהלבןהקוהפרדותישנןשבו
זאתחדירהובעקבותהחידקיםשלהכניסה

מונעטילוףהיעדרהאבסצסים.מתפתחים
מקרישכללכךהביאבדומיניקנהשגרתי

והםלאבסצסיםמתפתחיםהלבןהקוהפרדת
בעדרים.שנראיםהרביםהצליעהמקרי

מהםהמשתמעואתהללוהממצאיםאת
במשדדהבקרואנשיהמדדיכימלידיעתהבאתי
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נעשתהלעתיםמאד.חוויתיתוהיתההרפת

ולעתים2(תמונהראה(במכוןההמתנהבחצר

עבות.עץתחתבחוץ
באירגוןדומינגוסנטוהבירהבעירעיוןיום

הצליעותלנושאמוקדשהיההחקלאותמשרד
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גס,מזוןו-4096מרוכזמזון6096שלמכסימלית
גס.מזוןו-4596מרוכזמזון5596-יותרורצוי

השגרתיהטילוףחשיבותאתהדגשתיכןכמו

בשנהפעמייםקבועזמניםבלוחהעדרכלשל
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מסבירישאנשיההזאתהארץאתעזבתיזאת
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