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 של לווטרינריה הפקולטה של לאתר להיכנס הצליחו שלא לי, להודיע שכתבו אלו לכל התנצלות ראשית

University of Pennsylvania כל בגלל אבל כשנה, לפני נכתבה הזה באתר לפרק ההמלצה לצערי המלצתי. שעליו 

האחרונה. בחוברת רק התפרסמה היא והחלב״, הבקר ב״משק שהיו השינויים

- יש היום רובוטית. לחליבה המוקדש השלישי בכנס בהולנד הייתי חדשים מספר לפני 25כ 0  הרוב בעולם, יחידות 0

 לשפר, הרבה יש עדיין אבל ובממשק, הרובוטים בתפקוד שיפורים יש הזמן כל ושוודיה. דנמרק בהולנד, המכריע

 כל נמצאים הכנס של באתר קונוונציונלית. בחליבה לאיכות תשתווה רובוטית בחליבה החלב, שאיכות לפני

שהוצגו. והפוסטרים ההרצאות כל של התקצירים

http://www.automaticmilking.nl/index.asp?symposium/science/ הכתובת:-

 שאחד הוא, נכון דלקות״. של גל לי יש המכונה, את לי תבדוק ״בוא מרפתנים, טלפונים מקבל אני שבוע מידי

National M של בכנס החליבה. מכונת הוא עטין לדלקות לגרום שיכולים מהגורמים astitis C o u n c ils שהתקיים 

 בגביע ״שערה חופשי בתרגום המאמר שם החליבה. מכונת דרך הדבקה של האפשרויות על סקירה, הוגשה השנה

 הרב, המידע כל למרות כלום״. לא על האנגלי,״מהומה מהביטוי ששאול ,Storm in a teatcup במקור או החליבה״

ת על שפע  את לתת יש שעליהם הגורמים ממכלול חלק רק היא שהמכונה מציינים הכותבים החליבה, מכונת ה

M הכותרת תחת המופיע הקישור דרך להיכנס וכדאי למדי ארוכה הכתובת הדעת. ilking Management - 

M ilking Machine &  Liners :הכתובת

http://www.uwex.edu/uwmril/pdf/MilkMachine/Liners/04 NMCmeeting Mein StormInTeatcup.pdf

M האמריקאית החברה onsanto, ייצור הוא הרפת לענף שלה שהקשר bST, פתחו הגדילה, הורמון העממי בשמו או 

 מוקדש נושא לכל נושאים. של רחב במגוון אחרים, ממקורות שלוקטו מאמרים של מאד מרשים אוסף ובו אתר

ם משלו, ייחודי קישורים דף b קשר בלי או ע S T -j. אפשר אבל בספרדית מאמרים הוא 2004 מ-יוני האחרון הנושא 

ל מאמרים למצוא מי חד צורך יש אתרים, במספר כנהוג ועוד. ביממה חליבות מספר עטין, דלקות חום, עקת ע  פע

ל הרשמה לבצע  בעתיד. לאתר, תשלום ללא להכנס מנת ע

http://www.monsantodoc.com הכתובת:

ת יותר התעוררו רביצה, לתאי משקים יותר של המעבר עם  ובריאות לטילוף המוקדש באתר טלפיים. של בעיו

 של ביותר הגדולות מהבעיות אחת על רבים מאמרים למצוא ניתן The Hoof Trimmers Association של הטלף

ל נמצאות הפרות שם ואירופה, הברית בארצות הרפתנים ת מאד הרבה בטון, רצפת ע  ביממה. שעו

http://www.hooftrimmers.org/index.html הכתובת:
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