
בשבילכם~~אקראנו

חמאהויש-חמאהיש
1/2002SRV

שומןהרכבביןמסויימתתלותשישנהידוע

מגדליהתאחדותרבעוןההזנה.לביןהחלב

ש"זמאביבגרמניהסכסוניה,מדינתשלהבקר

ערכיביסוסשלהנוהגציוןתוךלנושא,מתיחס

ומבוטאיםממוצעיםערכיםעלהבדיקה

גרם100לכלהשונותחומצות-השומןכתכולת

להשתמשמקובלאצלנושגםלהניחישחמאה.

שמדוברככלובודאיהמזונות,בטבלאות
דיאטה.בחישובי

העוסקתחברהעםבשיתוףמחקרמכון
ניסוייםערכווסביבתיחקלאיוניתוחבבדיקה

8.495תכילאשרחמאהשלושיווקלייצור

באותואך-מחדרוויות,חומצות-שומןפחות

גדלחד-לא-רוויותחומצות-שומןשלחלקןזמן
גדלרב-לא-רוויותחומצות-שומןושלב-8.196
התזונתיבערכהמצטיינתזאתחמאהב-0.396.

הזנהבעזרתנוצרהוהיאפיזיולוגיתמבחינה

לפתית,שמןבסיסעלמזוןבחומריממוקדת

מיוחדים.במפעלים

חומצות-בריכוזיותרהבולטיםההבדלים

לגבינמצאוזאתמיוחדתשבחמאההשומן

סט~ריתאולאית,פלמיטית,חומצה

היההאולאיתהחומצהשלתלקהומיריסטית.

בניגוד-הפלמיטיתהחומצהשלמזהגבוה

הצטיינההמיוחדתהחמאהרגילה.לחמאה

שלה.המריחהלכושרבאשרמובהקבאופן

עםמעטעלתהלפרותהמזוןעלותאמנם,

גרוסים,לפתיתגרגריאולפתיתבשמןהשימוש

החלבבתנובתקלהעליהמצאוזהמולאך

השומןרכיביבתכולתקלהפחיתהתוךוזאת(

בשימושמסויימתבעיהישנהוהחלבון).

צמחישמןאספקתבתורלפתיתבכוספת

לפתיתבכוספתהשומןשתכולתמשוםלפרות,

עללהקפידיש-בהרבהלהשתנותעשויה

לפחות.שומן,1796תכולתעםלפתיתכוספת

במחירימסויימתעליהמצייניםכן,כמו

מובטחבהאשרהאמורה,המיוחדתהחמאה

יותרועםרוויותחומצות-שומןמ-6596פחות
-חד-לא-רוויותבעיקרחומצות-שומן,מ-3595

צורךשיהיהברוררגילה.לחמאהבהשוואההכל
מנתעלזה,בהקשרמתמדתאיכותבביקורת
כזאתמעולהחמאהשלשיווקהלהבטיח
ופיזיולוגית.תזונתיתמבחינה

חייבהחלבשיצרןהרבעון,מסבירעוד

מיוחד"חלבלספקאם"ברורבאופןלהחליט

תהיינההמחלבותוגםרגיל,חלבשמאאו

מחמאהבנפרדרגילהחמאהלעבדחייבות
להכיריוכלהחמאהשצרכןחשוב,מיוחדת.

תזונתית.מבחינההמעולהבחמאהולהבחין

לאישראלכמוחמהבארץכתבנו:שאלת
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החמאה"אוליהמקרר.מןישרמקוררת,

מןישראפילולמריחה,ניתנתכןהמיוחדת"
-(Mazola)ל-מזולהבדומהמשהוהקירור?

מולמחירשלשאלהתהיהזאתעניןשלבסופו
מ.מ.)(נוחיות

חלבמשנהפלואורסצנטיאור
1,2002D.H.M.

האורהשפעתאתהזכרנוכברבעבר
החלבעלניאון')'אצלנוהקרוי(הפלואורסצנטי

מחקרהתפרסםהשנהפברוארבחודשומוצריו.

ארה"ב.קורנל,באוניבסיטתנערךאשרבנושא
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כדיהאמורלאורחשיפהשלשעתייםמספיקות
וגםבחלב4הוויטמיןתכולתאתלהקטין

נדאהזאתעםנעים.בלתילואיטעםייגרם

משמעותי.תפקידהחלבשלסוג

עלהנגרמיםלואיטעמיהנ"ל,המחקרפיעל
שעות16אחרירזהבחלבפחותהורגשואורידי

עםחלבאומלאלחלבבהשוואהלאור,חשיפה

לאמלאחלבזאת,עםמוקטן.שומןאחוז
שעות16אחדיאלא4ויטמיןלאבדהתחיל
ובחלברזהבחלבפלואורסצנטי.לאודחשיפה

אחריכברהתחיל4ויטמיןאבדןשומןמעוט

בהתאמה.שעות,ארבעואחרישעתיים
שבהרבהמשוםחשובים,אלהממצאים

משתמשיםבסופרמרקטיםאו/ומכולתחנויות

בתוךודוקאמסביבופלואורסצנטיתבתאורה
האישינסיונימתוךחלב.שלהתצוגהמתקני

אפילואובשקיתהארוזשחלבאוסיף,עוד
טעמםהאמור,באורמואריםפלסטיקמיכלי

מ.מ.),מימי.וכאילויותרעודסובל

עובריםוהעברתתומה)858(ספיגת
.R.Pביבא/2002

סמ"ב,(בקרשלהמוחספגתלמחלתבקשר

(BSEהאםלקבוע,כדיונסיונותבדיקותנערכו

באמצעותלפרהמפדהלעבודיכולההמחלה

לענותאפשרהיוםעובדים.אוביציותזרמה,

מעברחד-משמעי.ב"לא"זאתלשאלה
הקרובבזמןלאור,יצאושכברלפרסומים
מעשריותרשנמשךמחקרתוצאותיפורסמו

הזאת.הקביעהאתויבססיסביראשרשנים

המעבדותסוכנותאנשיבידינוהלהמחקר
נמצאזאתובשעהבבריטניההווטרינדיות
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חמשהבזרמתאו-במחלהשחלופריםחמשה
בטחוןיתרלשם(ממנהחופשייםפדים

שנימתוךהכלבסךמניו-זילנד).מיובאים

אותםעובריםמספיקהופקוהזרמהמקורות
כולןהןגםאומנות,מבכירותב-587השתילו
שתהיינהלהבטיחכדימניו-זילנדמיובאות
שנתקבלוהוולדותכלBSE.ממחלתחופשיות

יותרבמשךנבדקוהללוהאומנותהפרותוכל

נמצאולאנשחטו.כךואחרשניםמשבע
אתריכאלהנראוולאBSEשלקלינייםסממנים

שנערכו.פתו-היסטולוגיותבבדיקותהשחיטה

משלעוברים1000לקחוגםמחקרבאותו
BSE-אותםוהזריקוהזרמהמקורותמשניתורפ

עובר/לעכבר.כ-25-עכבריםשלמוחםלתוך
העכבריםנשחטוהסתכלותימי700אחרי

הסימןאפילונמצאלאמקרהבאףונבדקו.
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מעברחד-משמעי.ב"לא"זאתלשאלה
הקרובבזמןלאור,יצאושכברלפרסומים
מעשריותרשנמשךמחקרתוצאותיפורסמו

הזאת.הקביעהאתויבססיסביראשרשנים

המעבדותסוכנותאנשיבידינוהלהמחקר
נמצאזאתובשעהבבריטניההווטרינדיות

Records.Veterinary(2/200בחוברתבהדפסה

מתוךעובריםשטפובבריטניהמ-1991החל
במחלתחולותהיותןקליניתשהראופרות167

.BSEבמסגרתבוצעההללוהפרותהזרעת
שלבזרמתםאועוברים,להעברתהתכניות

נוסףשלבבעלי-חיים,רווחת
.H.Dי2002,40

הרעיוןאךועגלים,בפרותמדוברלאאמנם

ענף-לדוגמהלתיקנון:זכהכברהבסיסי
Street,WalIב-~Jouealדיווחפיעלהחזירים.
גרמניה)מערב(ומטפליה-רינאניהבמדינת

החזיריםמגדליאתהמחייבתהודאהתזקנה

הבע"חשללרווחתםלדאוגוהגדוליםהרבים

מבנהלשטחלדאוגחייביםהיתרוביןשלהם,

אוקששלריפודראש,לכלאחדרבועמטרשל
שעות-אורשמונהולפחותדך,גומישטיח

בחורף).פנסיםאורבקיץ,אור-יום(ביממה



רווחתבתקנותבמחלוקתשנויהכיהסעיף
להעניקהמגדלשעללחובהמתיחסבעלי-חיים

20לפחותשלפרטניתתשומת-לבחזירלכל
אוללטףאפשרעושיסזאת,איךביממה.שניות

ממשהוורודיםהיונקים-החיהאתלחבק
החזיריםמגדלימרציפאן.עשוייםכאילויפים,

כלומרrule,cuddleלתקנהקוראיםבגרמניה
חייביםהמגדליםאגב,וליטוף.חיבוקחוקמעין

שניתנהלבתשומתכלעלולחתוםלתעדגם

שלהם.לחזירים

נגידדרוש,זמןכמהתשבון,ונעשהבואואז

שוםבליאמהות:חזירותמאהעםלחווה
בשנהפעמייםלהמליטיכולהחזירהבעיות,

ההריון[שלישיתלפעםזמןלהנשארועוד

אךימים],שבועות~שלשהםישדות+33נמשך
אחתהמלטהבנילכלהנקהחופשגםלהמגיע

נשאריםכולםלאבודאיקטנים.12עד10-

10-8זאתשבכלאזהגידול/מכירה,סוףעד

בשנהגידולראשי20-המלטהלכלראשים

100לעדרבנוסףהגיליםמכל2000ביחדוהכל

ובסךדקה),)=1/3שניות20כפולהאמהות,

תשומת-לבשלנטודקותכו-40שעות11הכל

ותשומת-לבליטופיםשחיבוקים,אמרמיביום.

!מה-בכך?שלדברהםבכלל

טריהגבינהייצורמדעת:פגינתו
מסויהשבודדוחלבוןמחלב

.H.Dח/2002

ADMלחברתכזהפטנטניתןלאחרונה
(Archer-Daniels-Midland).היהבעברבארה"ב

מוכנהגבינהלתוךסויהחלבוןלהכניסקשה

החדשהההמצאהאיכות.בעיותמשום

נקיטתתוךטריהגבינהשלייצורמאפשרת

הבאים:הצעדים

מסויה.שבודדוחלבוןחלבעירבוב*

מע"צ.100עד70לכדיהתערובתחימום*

לתערובת.מזוןברמתחומצההוספת*

מי-הגבינהלביןהגבןביןלהפריד*

שבתערובת.

מעניקהזאתחדשההמצאההירחון,לדעת

שימושתוךחלבמוצרילייצרנוספתהזדמנות

חדשות.והמצאותבשיטות

לאבהמתנה,פרים-כןהעירים,פרים
א..8י/12002

נוהגבאיטליהההולשטייןהתאחדותירחון

שלהשלמההרשימהאתתקופהמדילפרסם

כוללצאצאים,למבחנישאושרופריםאותם

הפעםשיפוט.לפניממשהעומדיםאלה
מחולקיםצעירים,פרים182כוללתהרשימה

רישוםומספריאגודות)(הזרעהמרכזי11לפי
כלשלומספרושמולידכן,כמובספר-העדר.

עובריםמהעברתתוצאההואאםמסומןפר

(ET)גנטייםפגמיםלגורמינבדקאלו

negative=TM).(Mulefootnegative=TV),(CVM

negative=TL).(Blad

אומרתעיניאתשצדההרשימהבראשהערה

מכלנוספתפעםמבקשיםאנובמילה:מילהכך
תוךפרותיהםאתשיזריעוהמגדלים/מטפחים,

במבחן,הצעיריםבפריםוהולכתגדלהאמונה

באלהלהשתמששאסורמזכיריםאנובעוד

מאחרבמקור)ההדגשה(בהמתנהאשר

לצורךמספקתבכמותשימשהכברשזרמתם

טובה.הישנותעםגנטימבחןהבטחת

איסורולכפותלשלוטניתןאיךלדעת,מעניין

מ.מ.).(רפתותשלרביםואלפיםבמאותכזה

רווחתבתקנותבמחלוקתשנויהכיהסעיף
להעניקהמגדלשעללחובהמתיחסבעלי-חיים

20לפחותשלפרטניתתשומת-לבחזירלכל
אוללטףאפשרעושיסזאת,איךביממה.שניות

ממשהוורודיםהיונקים-החיהאתלחבק
החזיריםמגדלימרציפאן.עשוייםכאילויפים,

כלומרrule,cuddleלתקנהקוראיםבגרמניה
חייביםהמגדליםאגב,וליטוף.חיבוקחוקמעין

שניתנהלבתשומתכלעלולחתוםלתעדגם

שלהם.לחזירים

נגידדרוש,זמןכמהתשבון,ונעשהבואואז

שוםבליאמהות:חזירותמאהעםלחווה
בשנהפעמייםלהמליטיכולהחזירהבעיות,

ההריון[שלישיתלפעםזמןלהנשארועוד

אךימים],שבועות~שלשהםישדות+33נמשך
אחתהמלטהבנילכלהנקהחופשגםלהמגיע

נשאריםכולםלאבודאיקטנים.12עד10-

10-8זאתשבכלאזהגידול/מכירה,סוףעד

בשנהגידולראשי20-המלטהלכלראשים

100לעדרבנוסףהגיליםמכל2000ביחדוהכל

ובסךדקה),)=1/3שניות20כפולהאמהות,

תשומת-לבשלנטודקותכו-40שעות11הכל

ותשומת-לבליטופיםשחיבוקים,אמרמיביום.

!מה-בכך?שלדברהםבכלל

טריהגבינהייצורמדעת:פגינתו
מסויהשבודדוחלבוןמחלב

.H.Dח/2002

ADMלחברתכזהפטנטניתןלאחרונה
(Archer-Daniels-Midland).היהבעברבארה"ב

מוכנהגבינהלתוךסויהחלבוןלהכניסקשה

החדשהההמצאהאיכות.בעיותמשום

נקיטתתוךטריהגבינהשלייצורמאפשרת

הבאים:הצעדים

מסויה.שבודדוחלבוןחלבעירבוב*

מע"צ.100עד70לכדיהתערובתחימום*

לתערובת.מזוןברמתחומצההוספת*

מי-הגבינהלביןהגבןביןלהפריד*

שבתערובת.

מעניקהזאתחדשההמצאההירחון,לדעת

שימושתוךחלבמוצרילייצרנוספתהזדמנות

חדשות.והמצאותבשיטות

לאבהמתנה,פרים-כןהעירים,פרים
א..8י/12002

נוהגבאיטליהההולשטייןהתאחדותירחון

שלהשלמההרשימהאתתקופהמדילפרסם

כוללצאצאים,למבחנישאושרופריםאותם

הפעםשיפוט.לפניממשהעומדיםאלה
מחולקיםצעירים,פרים182כוללתהרשימה

רישוםומספריאגודות)(הזרעהמרכזי11לפי
כלשלומספרושמולידכן,כמובספר-העדר.

עובריםמהעברתתוצאההואאםמסומןפר

(ET)גנטייםפגמיםלגורמינבדקאלו

negative=TM).(Mulefootnegative=TV),(CVM

negative=TL).(Blad

אומרתעיניאתשצדההרשימהבראשהערה

מכלנוספתפעםמבקשיםאנובמילה:מילהכך
תוךפרותיהםאתשיזריעוהמגדלים/מטפחים,

במבחן,הצעיריםבפריםוהולכתגדלהאמונה

באלהלהשתמששאסורמזכיריםאנובעוד

מאחרבמקור)ההדגשה(בהמתנהאשר

לצורךמספקתבכמותשימשהכברשזרמתם

טובה.הישנותעםגנטימבחןהבטחת

איסורולכפותלשלוטניתןאיךלדעת,מעניין

מ.מ.).(רפתותשלרביםואלפיםבמאותכזה



ריפודאודותחדשמידע
תאישרביצה

משמשיםעדייןתאי-הרביצהבישראלאמנם

ענייןשישנראהרפתות,שלמוגבלבמספררק

פעםמדישמתפרסםחדשמידעבפירסום

לאורוזאתבחו"להמקצועיתבעתונות

באשרשלנו,הרפתניםבקרבבנושאהתעניינות
שוניםרפדחומרישלוהכדאיותלמעשיות

Dairyשל2002מאיחוברתבתאים.בשימושם

ManagementHerdבהקשרחדשמידעמביאה

האידאלישהחומראצלנו,וגםברביםידועזה.

אינוסיבות:כמהמתוךוזההחולהואכאילו)(

איךהפרהלגוףעצמומתאיםוהואאורגניחומר

אינוהתאמבנהאםאפילולרבוץ,תרצהשלא

פינות/ממלאומעגלמסתדרהחולמושלם.

הנכוןמןעבודה.דורשהתולאלא,פינות.

לשבוע,אחתלפתותלתאיםטריחוללהוסיף

מדיעדיןחוללמשל,קריטי.הואהחולסוגוגם

קשהלהפוךעלולבתוכוטיט)(חומרמעטעם

הזבל+חולוהובלתסילוקזה,מלבדבטון.כמו

עלדיברנולאועדייןרבהעבודהדורשכןגם

בריפודמיחזורולצורךהמשומשהחולשטיפת
לאממשהואמדשןזבלבתורכיתאי-רביצה,

ספקותמעוררכזהחולמיחזורגםאםשווה.

בדקודלקת-עטין,מעביריפתוגניםגורמיםלגבי

העומסאףעלהמקרה,תמידלאוזההענייןאת
בהשוואהממוחזר,בחולגבוההיותרהחידקי

טרי.לחול

רפדבתורלחולבהחלטסבירהחלופה

עםלרבשונים,מסוגיםמזרוניםהםהתאים

זאתכן,אם.)?(כלשהורפדשלדקהשכבה

עלות,כמוכלכליתכדאיותשלשאלהתהיה

בתאיםישתמשוהפרותבזבל.וטיפולתחזוקה

ויסקונסין/באוניברסטיתאלהוגםאלה,גם

לרביצהבסיסשלסוגיםשישהבדקוארה"ב

ארבעעםברפתבאקראימחולקיםבתאים

לפרות.מקומות104בס"כתאים,שורות

בו10096,שלבאיכלוסהיתההרפתמחצית

חסר,באיכלוסהיתההשניהשהמחציתבזמן

בלבד.70%כדי
באופןהרפתאתכיסווידאומצלמותשתי

ארבעהפרות.התנהגותאתלקלוטכדיעוטף
14:00,20:0004:00,בשעות-ביממהפעמים
Po:oo-בחליבה,היולאשהפרותעת-ו

ריפוד)(תאיםסוגבאיזההנציחוהמצלמות

הפרותאמנם,בתוכם.עמדוגםאורבצו,הפרות
מזרוניאךבו,לרבוץהחולאתמעטהעדיפו

זה,מלבדזה.בהקשרמאדקרוביםהיוהגומי

תאהבנהגםפרותשכמהבחשבוןניקחאם

עלכןגםהמצביעמצבהתאים,בתוךלעמוד

תעמודנההאלהשהפרותמוטבהרינוחותן,

במקוםכבר)שוכבותלאאם(בתאים

גםשמראהכפי(הבטוןבמדרכישתסתובבנה

מתוךבהמשך).כאןהמחקרשלהסיכוםטבלת

מסתבר,האמורבמחקרהפרותהתנהגות

שטיחיאומזרוניםעללעמודהעדיפושהפרות

הנראהכפיאחרים.משטחיםמאשרגומי

לחולבהשוואהלעמידה,רךיותרהזההמשטח

או/וכסדרלומוסיפיםלאאםלהתהדקהעלול
שלהאחוריתהדופןזה,מלבדאותו.מתחחים

חסרכאשרבפרטלמכשול,להפוךיכולהתא

אחדבגובהלאכברהמרבץשלוהמפלסחול

הבא).בעמודטבלהראה(הדופןעם

מאוניברסיטתחוקריםערכושנתייםלפני

לקליטתוידאומצלמותעםדומה,ניסויאיובה

העדיפוהפרותשרבמצאוהםפרות.התנהגות

חולמלכודתעםבחולמרופדיםבתאיםלרבוץ

trap)(sand.הרביצהתוצאותהנהמתחת

השונים:בתאים
6896חולמלכודתעםחול-
6696גומיממולאמזרון-
6496ספוגממולאמזרון-
6296בלבדחול-

מאוניברסיטתחוקריםכןלפנימהזמן

מזרוניםעללרבוץהעדיפושפרותמצאואילינוי

היו:הרביצהתוצאותבגומי.ממולאים

4396גומיממולאמזרון-
4096גומי/פלסטיקממולאמזרון-
3496פלסטיקממולאמזרון-
2696חול-

ריפודאודותחדשמידע
תאישרביצה

ארבעהפרות.התנהגותאתלקלוטכדישוטף
14:00,20:0004:00,בשעות-ביממהפעמים
Po:oo-בחליבה,היולאשהפרותעת-ו

ריפוד)(תאיםסוגבאיזההנציחוהמצלמות

הפרותאמנם,בתוכם.עמדוגםאורבצו,הפרות
מזרוניאךבו,לרבוץהחולאתמעטהעדיפו

זה,מלבדזה.בהקשרמאדקרוביםהיוהגומי

תאהבנהגםפרותשכמהבחשבוןניקחאם

עלכןגםהמצביעמצבהתאים,בתוךלעמוד

תעמודנההאלהשהפרותמוטבהרינוחותן,

במקוםכבר)שוכבותלאאם(בתאים

גםשמראהכפי(הבטוןבמדרכישתסתובבנה

מתוךבהמשך).כאןהמחקרשלהסיכוםטבלת

מסתבר,האמורבמחקרהפרותהתנהגות

שטיחיאומזרוניםעללעמודהעדיפושהפרות

הנראהכפיאחרים.משטחיםמאשרגומי

לחולבהשוואהלעמידה,רךיותרהזההמשטח

או/וכסדרלומוסיפיםלאאםלהתהדקהעלול
שלהאחוריתהדופןזה,מלבדאותו.מתחחים

חסרכאשרבפרטלמכשול,להפוךיכולהתא

אחדבגובהלאכברהמרבץשלוהמפלסחול

הבא).בעמודטבלהראה(הדופןעם

מאוניברסיטתחוקריםערכושנתייםלפני

לקליטתוידאומצלמותעםדומה,ניסויאיובה

העדיפוהפרותשרבמצאוהםפרות.התנהגות

חולמלכודתעםבחולמרופדיםבתאיםלרבוץ

trap)(sand.הנהמתחת
השונים:בתאים

חולמלכודתעםחול-
גומיממולאמזרון-

ספוגממולאמזרון-
בלבדחול-

מאוניברסיטתחוקריםכןלפנימהזמן

מזרוניםעללרבוץהעדיפושפרותמצאואילינוי

היו:הרביצהתוצאותבגומי.ממולאים

4396גומיממולאמזרון-
4096גומי/פלסטיקממולאמזרון-
3496פלסטיקממולאמזרון-
2696חול-

הרביצהתוצאות

6896
6696

6496

6296

משמשיםעדייןתאי-הרביצהבישראלאמנם

ענייןשישנראהרפתות,שלמוגבלבמספררק

פעםמדישמתפרסםחדשמידעבפירסום

לאורוזאתבחו"להמקצועיתבעתונות

באשרשלנו,הרפתניםבקרבבנושאהתעניינות
שוניםרפדחומרישלוהכדאיותלמעשיות

Dairyשל2002מאיחוברתבתאים.בשימושם

ManagementHerdבהקשרחדשמידעמביאה

האידאלישהחומראצלנו,וגםברביםידועזה.

אינוסיבות:כמהמתוךוזההחולהואכאילו)(

איךהפרהלגוףעצמומתאיםוהואאורגניחומר

אינוהתאמבנהאםאפילולרבוץ,תרצהשלא

פינות/ממלאומעגלמסתדרהחולמושלם.

הנכוןמןעבודה.דורשהתולאלא,פינות.

לשבוע,אחתלפתותלתאיםטריחוללהוסיף

מדיעדיןחוללמשל,קריטי.הואהחולסוגוגם

קשהלהפוךעלולבתוכוטיט)(חומרמעטעם

הזבל+חולוהובלתסילוקזה,מלבדבטון.כמו

עלדיברנולאועדייןרבהעבודהדורשכןגם

בריפודמיחזורולצורךהמשומשהחולשטיפת
לאממשהואמדשןזבלבתורכיתאי-רביצה,

ספקותמעוררכזהחולמיחזורגםאםשווה.

בדקודלקת-עטין,מעביריפתוגניםגורמיםלגבי

העומסאףעלהמקרה,תמידלאוזההענייןאת
בהשוואהממוחזר,בחולגבוההיותרהחידקי

טרי.לחול

רפדבתורלחולבהחלטסבירהחלופה

עםלרבשונים,מסוגיםמזרוניםהםהתאים

זאתכן,אם.)?(כלשהורפדשלדקהשכבה

עלות,כמוכלכליתכדאיותשלשאלהתהיה

בתאיםישתמשוהפרותבזבל.וטיפולתחזוקה

ויסקונסין/באוניברסטיתאלהוגםאלה,גם

לרביצהבסיסשלסוגיםשישהבדקוארה"ב

ארבעעםברפתבאקראימחולקיםבתאים

לפרות.מקומות104בס"כתאים,שורות

בו10096,שלבאיכלוסהיתההרפתמחצית

חסר,באיכלוסהיתההשניהשהמחציתבזמן

בלבד.70%כדי
באופןהרפתאתכיסווידאומצלמותשתי



בינתייםהסביבה.טמפרטורתשלגורםגםיש

אתבחןויסקונסיןאוניברסיטתשלהמחקר
ממאיחודשים,תשעהבמשךהפרותהתנהגות

הבדליםהתגלואכן2002.פברוארעד2001

בטמפרטורה.כתלויההפרותבהתנהגות
ל-מע"צ6.7-בין-מתונות""בטמפרטורות

הפרותאתמשךחולשלריפוד-מע"צ26.7

אתעברוהטמפרטורותכאשראולם,בו.לרבוץ
מזרוניםמע"צ),(צלזיוסבסולםהמעלות26.7

בטמפרטורותמועדפים.היובגומיממולאים

מזרוןהעדיפוהפרותמן5396מעלות26.7מעל
כן,כמוחול.העדיפו4496ורקגומי,ממולא

הללוהגומילמזרוניהעדפההפגינוהפרות
מע"צ.ל-6.7-מתחתירדההטמפרטורהכאשר

מתון""מצבעםבעיהלנותהיהלאבישראל

קטןזה-חוםמעלותל-26.7בהקשראךכזה,
בהשלכותשנתחשבהראויומןעלינו

האפשריות.

לנוחותהמפתחהואהממשקספק,בלי
נתונים.בתנאיםוהתנהגותןהפרות

הפרות.נוחותעלמצביעההפרותהעדפת4
ברביצהאם-תאלתפוסלפרותמוטבי4

במדרכילעמודנמקום-בעמידהואם

הבעון.
רצוייםחולהממולאיםהתאיםכללאי4

מידה.באותה
מידה.באותהרצוייםהםהמזרוניםכללאי4

שחוללסכם,אפשראלההנחותעלבהתבסס
טוביםמשטחיםהםמסויימיםומזרונים
אתלמלאעשוייםמיםמזרוניוגםלתאים;
לשביעותיעבדוהללוהריפודסוגיכליעודם.

מתאים.ממשקשלבתנאירצון

תאי-רביצהברפתהפרותהתנהגות
שוניםתחתיתריפודיעם

ויסקונסין)באוניברסיטתהמחקרסיכום(

Tynאיכלוס100%עם

חולרפדעםתאיםמעריפותפרווה45

)%(בתאיםרובצותפרותבוהזמןמןהחלק
התא:שלהריפוד/בסיססוגלפי

בטון)טיט,להכנתכמו(רחוץחול69%

ג,מימילויעםמורן6556

וינילספוגמילויעםמזרון57%

מיםמורוני45%

רךגומישטיח3391

בטוןמשטח23%

45"lvtwועמידהרביצה-הכ,ללתהשה'ה
ממולאימזרוניםעםבתאיםגבוהיותר-

גומי

לפיבתאים,נמצאותשהפרותהזמןמןהחלק

התא:שלהבסיס/הריפודסוג

גומימילויעםמזרון88%

ווינילספוגמילויעםמזרון84%

בטון)טיט,להכנתכמו(רחוץחול79%

רךגומ'שטיח65%

מיםמזרוני61%

TYnאיכלוס70%ל-קרובעם

מועדפיםהמזרונים*

%(בתאיםרובצותפרותבוהזמןמןהחלק
התא:שלהריפוד/בסיססוגלפי
גומימילו'עםמגרון45%

ונילספוגמיליעםמגרון39%

חיחמזרוני28%

רךגומישטיח2%1

בטוןמשטח10%

מזך,ניםavבתאיםייתרנמצאותימרות45

בתאים,נמצאותשהפרותהזמןמןהחלק

הבסיס/הריפודסוגלפיעומדותאושרובצות

התא:של
גומימילויעםמזרון60%

ווינילספוגמילויעםמזרון50%

מיםמזרוני34%

רךגומ'שטיח19%
בטוןמשטח18%

בינתייםהסביבה.טמפרטורתשלגורםגםיש

אתבחןויסקונסיןאוניברסיטתשלהמחקר
ממאיחודשים,תשעהבמשךהפרותהתנהגות

הבדליםהתגלואכן2002.פברוארעד2001

בטמפרטורה.כתלויההפרותבהתנהגות
ל-מע"צ6.7-בין-מתונות""בטמפרטורות

הפרותאתמשךחולשלריפוד-מע"צ26.7

אתעברוהטמפרטורותכאשראולם,בו.לרבוץ
מזרוניםמע"צ),(צלזיוסבסולםהמעלות26.7

בטמפרטורותמועדפים.היובגומיממולאים

מזרוןהעדיפוהפרותמן5396מעלות26.7מעל
כן,כמוחול.העדיפו4496ורקגומי,ממולא

הללוהגומילמזרוניהעדפההפגינוהפרות
מע"צ.ל-6.7-מתחתירדההטמפרטורהכאשר

מתון""מצבעםבעיהלנותהיהלאבישראל

קטןזה-חוםמעלותל-26.7בהקשראךכזה,
בהשלכותשנתחשבהראויומןעלינו

האפשריות.

לנוחותהמפתחהואהממשקספק,בלי
נתונים.בתנאיםוהתנהגותןהפרות

הפרות.נוחותעלמצביעההפרותהעדפת4
ברביצהאם-תאלתפוסלפרותמוטבי4

במדרכילעמודנמקום-בעמידהואם

הבעון.
רצוייםחולהממולאיםהתאיםכללאי4

מידה.באותה
מידה.באותהרצוייםהםהמזרוניםכללאי4

שחוללסכם,אפשראלההנחותעלבהתבסס
טוביםמשטחיםהםמסויימיםומזרונים
אתלמלאעשוייםמיםמזרוניוגםלתאים;
לשביעותיעבדוהללוהריפודסוגיכליעודם.

מתאים.ממשקשלבתנאירצון

תאי-רביצהברפתהפרותהתנהגות
שוניםתחתיתריפודיעם

ויסקונסין)באוניברסיטתהמחקרסיכום(

Tynאיכלוס100%עם

חולרפדעםתאיםמעריפותפרווה45

)%(בתאיםרובצותפרותבוהזמןמןהחלק
התא:שלהריפוד/בסיססוגלפי

בטון)טיט,להכנתכמו(רחוץחול69%

ג,מימילויעםמורן6556

וינילספוגמילויעםמזרון57%

מיםמורוני45%

רךגומישטיח3391

בטוןמשטח23%

ועמידהרביצה-הכ,ללתהשה'הlvtw"ש4
ממולאימזרוניםעםבתאיםגבוהיותר-

גומי

לפיבתאים,נמצאותשהפרותהזמןמןהחלק

התא:שלהבסיס/הריפודסוג

גומימילויעםמזרון88%

ווינילספוגמילויעםמזרון84%

בטון)טיט,להכנתכמו(רחוץחול79%

רךגומ'שטיח65%

מיםמזרוני61%

TYnאיכלוס70%ל-קרובעם

מועדפיםהמזרונים*

)%(בתאיםרובצותפרותבוהזמןמןהחלק
התא:שלהריפוד/בסיססוגלפי
גומימילו'עםמגרון45%

ונילספוגמיליעםמגרון3951

מיםמורוני25%

רךגומישטיח2%1

בטוןמשטח10%

מזך,ניםavבתאיםייתרנמצאותימרותש4

בתאים,נמצאותשהפרותהזמןמןהחלק

הבסיס/הריפודסוגלפיעומדותאושרובצות

התא:של
גומימילויעםמזרון60%

ווינילספוגמילויעםמזרון50%

מיםמזרוני34%

רךגומ'שטיח19%
בטוןמשטח16%




