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 קרובות לעיתים מתחדשים שהקישורים לב שמו ודאי באינטרנט, השונים באתרים שלי הקישורים דרך הגולשים

 אולי פעם, מדי בקישורים בבקר מומלץ אמת. בזמן הקישורים דפי את עורך אני לפיכך בעבר, שהיה ממה יותר

 הקשור נבחר אתר מפרסם אני כן כמו והחלב. הבקר במשק מתפרסם שזה לפני חודשים מעניין, אתר שם תמצאו

 העטין. לבריאות הארצי המערך של הלבן בדף חודש כל העטין, לבריאות

http://www.icba.org.il/ATIN/whitepg01.html הכתובת:

 יכולים מזדמנים גולשים שלו, היעד לקהל מידע להעביר המעונין גוף כל של הביקור כרטיס הוא ברשת אתר פרסום

 ומאד Philippine Dairy Information Site בשם באנגלית אתר מצאתי באקראי מהאתר. רבה תועלת להפיק

 לרפתן שימושי באתר המידע כל שלא לי ברור בפיליפינים. הרפתנים ובעיות החלב, יצור תנאי על לקרוא נהניתי

 הוא. באשר רפתן לכל שימושיים מאמרים מספר זאת בכל יש אבל בציון, היושב

http://nda.da.gov.ph/index.html הכתובת:

 לייצא יצליח אם יודע אינני הברית. לארצות צאן גבינות לייצא הקודם בתפקידו הצליח החדש החלב מועצת מנכ״ל

 לכך הראיה למהדרין. כשר אלא כשר, רק לא שהוא לחלב שוק יש הברית שבארצות מסתבר אבל בקר חלב מוצרי

 בשם רפת הקימו מקצועית, הסבה שעברו חרדית משפחה בני על Successful Farming בעיתון שמצאתי כתבה

Mitzva Farms, במדינת Iowa. לייצור מחלבה פתחו הם החלב מחיר על מוסף ערך לקבל מנת על השני, בשלב 

ת . כשרות גבינות  הקישור את פרסמתי לא הגבינות. תפוקת את להגדיל מנת על חלב ספקי עוד מחפשים הם כע

ל נחמד סיפור בזהירות, אותו הקלידו לכן ברשת  דופן. יוצאת יהודית משפחה ע

http://www.agriculture.com/sfonline/sf/2002/march/0204mitzva.html הכתובת:

 בעזרת ״לימודים שמטרתו מהכלל יוצא אתר יש University of Pennsylvania של לווטרינריה לפקולטה

c המקוצר ובשמו האינטרנט״, .a .l. ם חולות, פרות של בעיות לאבחן לגולש אפשרות יש לרפת המוקדש בפרק  ע

ש הקליניים, הסימנים כל של והסברים תמונות מוע אפשרות אפילו )י ש  כן כמו הראות(. ואת הלב דפיקות את ל

ל פרקים כמו נוספים, רבים סעיפים תת יש פע יש סעיף תת בכל ועוד, תרופות צליעות, הזנה, עטין, דלקות ע  ש

 החיים. בעלי ולמדעי לווטרינריה לסטודנטים חובה אתר ותמונות. מידע של

http://caltest.nbc.upenn.edu/fieldservice/Dairy/Dairy.html הכתובת:

 מתייחסים הם מקצועיים, מאמרים ישנם כאשר שימושי. מידע הרבה אין המסחריות חברות של האתרים ברוב

 חומרי המשווקת Akey בשם אמריקאית בחברה נמצא מהכלל יוצא למכור. מעוניינת שהחברה למוצר כלל בדרך

 ביותר מרשימה רשימה החברה, למוצרי המתייחסים המאמרים מלבד למצוא אפשר באתר חיים. בעלי להזנת גלם

 נושאים. של רחב במגוון אחרים למאמרים קישורים של

http://www.akey.com/ruminant/dairy.html הכתובת:

ת את המודד משדר המשווקת Vocaltag בשם ישראלית חברה של מנכ״ל לי הודיע חדשים מספר לפני  הכרס פעילו

ל הפרה, של  בעולם לרפתנים בעיקר ומיועד באנגלית רק כתוב האתר לצערי החברה. של והיפה החדש האתר ע

 של סיכומים למצוא ניתן באתר בעברית. גם כתוב שאיננו וחבל הישראלי, לרפתן רלוונטי הוא לדעתי אבל הרחב,

ת תצפיות ת של רחב מגוון במהירות, לגלות האפשרויות ועל בארץ, שבוצעו שונו  אחרים, ועקה מטבוליות בעיו

 הכרס. ופעילות הפרה של האכילה בהרגלי שינויים של ניתוח דרך

http://www.vocaltag.com/index.html הכתובת:
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