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גינזבורג רלף

רי\ הץזרצי המערך ב ת1ל העסין ו
ralf@is-d-b.co.il

 שהמלצתי הראשונים מהאתרים אחד באינטרנט״, ״הרפת של הראשון הטור את כתבתי כאשר שנים, עשר לפני
 בינתיים החלב. ואיכות העטין בריאות תורת על שאחראי הברית בארצות הארגון , NMC^ של האתר היה לבדוק

 מישראל. מקצוע ואנשי חוקרים כולל העולם רחבי מכל חברים עם בין-לאומי לארגון והפך כנפיים פרש הארגון
 מהאתר חלק בו. להתמצא יותר וקל יותר לקריא נהפך הוא האתר, שונה מזמן לא אתרים, מאד בהרבה שקורה כמו

 הרחב. לקהל מידע של שפע יש אבל בלבד, הארגון לחברי סיסמה עם פתוח
http://www.nmconIine.org/ הכתובת:

 ומכות. צעקות החליבה, במכון דיסקוטק של בווליום רדיו שקטה? לא בסביבה לפרה קורא מה חשבתם פעם האם
 לפני וססגונית. מיוחדת דמות היא ,Temple Grandin בשם אמריקאית חוקרת היא הפרות התנהגות את שחקרה מי

 של עבודות סמך על הכתבת, טוענת שבו ,BOO! בשם אמריקאי בירחון מצוין מאמר התפרסם שנים מספר
Grandin, וליישם. לקרוא מאד מומלץ חלב. פחות 10% עד מניבות מפוחדות שפרות 
http://www.dairybusiness.com/northeast/ApriI03/F3%20p29%20Boo.pdf הכתובת:

 שהפרה החלב תפוקת את להגביר מנת על BST - הגדילה בהורמון השימוש על ער ויכוח יש הברית בארצות
 החומר את שמייצרת החברה של האתר על חשש ללא להמליץ יכול אני ולכן בהורמון השימוש אסור בארץ מניבה.

 ועוד. הזנה שיכון, הזרעה, חום, עקת בתחום ניהוליות הצעות של שפע באתר המסחרי.
http://www.makelO.net הכתובת:

 מן יוצאת סדרה יש חלב. ומייצרת חיה הפרה איך שמתעניין מי לכל אלא לסטודנטים, רק איננה הבאה ההמלצה
 הסדרה הפרה. של הביולוגיה ,Bovine Biology Series בשם העם בשפת שכתובה קצרים, פרקים 48 של הכלל

milkproduction.com בעבר, עליו שהמלצתי המצוין באתר נמצאת
http://www.milkproduction.com/Library/article_series/bovine_biology/default.htm הכתובת:

 החיים. בעלי מדעי בתחום בעולם מהמובילות לאחת נחשבת יורק ניו מדינת בצפון Cornell של האוניברסיטה
 האוניברסיטה. של השונות במחלקות ולהשתלם ללמוד נוהגים מהארץ ומדריכים חוקרים רופאים, השנים במשך
 ועד ממבנים לדעת, שחפצתם מה כל על מידע של שפע יש הזמן, כל המעודכנים המחלקה של האינטרנט באתרי
ועוד. העדר ולבריאות מרבייה להזנה,

 .http://www.ansci.corneii.edu/dm/index.html היא לגלוש להתחיל כדאי שבה הכתובת
לחלב. לבקר הקשורים הנוספים לאתרים הקישורים דרך לגלוש להמשיך ניתן משם

 אני בזמן. נעשה שלא או נכון איננו המונע הטיפול כאשר ממנה, סובלים שכולנו טורדנית בעיה עם הפעם נסיים
הקיץ של העיקרים מהמזיקים לאחד מענה לתת מנסה הכותב שבו אלו, לימים נכון שהוא מאמר על להמליץ רוצה

 שהם הנזקים השונים, הזבובים סוגי של סקירה יש Fly Control Management Strategies במאמר הזבובים. -
להדברתם. המומלצות והדרכים לגרום עלולים

 http://thedairyprofessional.com/calsouth/704/flycontrol.pdf הכתובת:

הכתבה בראשית שלי החדשה E mail לכתובת לב שימו
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