
lnnrm ברפתות הקיץ אירועי 
לחרץות והיערכות

 ניכר חלק של החלב בייצור קשות פגע יולי פוף של הכבד החום גל
 ץות לץובחן ץופשרות המקצוע ץונשי בידי נותן כזה ץןירוע הרפתות. מן

 לתקן במסרה השונות, ברפתות החום עומם עם ההתמודדות ץזיכות
 במקביל, הבץוים. הקיצים לקרץזת לכר, הזקוקים ץולה ץוצל ולשפר

 חמים עדיין ברובם הימים שבו המתיו, לבו\ו להיערר כבר יש
 בייחוד יותר, הקרירים הלילות ומץוידך, הפרות צינון המשר ומחייבים

 להפעלת הקשור בכל רבה בזהירות לנהוג מחייבים ההר, בץוזורי
ההדרגתית ולהפפקתו הצינון

 סיומו עם נכתבות אלה ורות ן■
ל111  שפקד הכבד החום גל ש
 שעד בתקווה יולי, בסוף אותנו
 לא תשרי, לחגי קרוב פרסומן, מועד
 נוספים אירועים השנה נחווה

 השבוע בעוצמתם. לו הדומים
 בשילוב התאפיין יולי של האחרון

 בשעות גבוהות טמפרטורות של
 קרוב של מינימום )טמפרטורות בלילה ובמיוחד היום

 רצופים(, לילות ארבע במשך החוף, במישור מעלות 30 ל-
ובלילות. בימים גבוהה לחות עם

 לחבש ממליצים m בסיסו על אשו המדד
 הלילה. סמפושות ההיו הצינון, שצמת את

 ומצמצמים הפחת על מקלים קויוים לילות
היום במשך בצינון הצורך

 במרבית המזון בצריכת לירידה כצפוי גרם החום גל
 ממשאל החלב. בייצור חדה לירידה ובעקבותיה הרפתות
 הארץ, של שונים באזורים רפתנים בקרב שערכתי טלפוני,

 היומית בתנובה ירידות על המצביעה תמונה מצטיירת
 הידועות ברפתות אחד ליטר בין שנעו לעדר, הממוצעת
 זאת. עושות שאינן באלה ליטר 7-6 ועד טוב" כ״מצננות

 לאחרונה שקראתי במאמר התפרסמה דומה תמונה
 וטרינרי רופא השנה. מיולי Hoard's Dairyman בחוברת

 עבודה ביקור מתאר אוהיו, ממדינת Mark Hardesty בשם
לאחר נערך הביקור שבטיפולו. רפתות בשתי שערך שגרתי

 הופעלו הראשונה ברפת אזורו. את שפקד כבד חום גל
 ואוורור הרטבה שכללו צינון אמצעי רבה באינטנסיביות

 החלב תנובת האבוס. ובאזור ההמתנה בחצר מאולץ
 זאת ליטר, 2ב־ החום גל בעקבות פחתה לפרה הממוצעת

 ביקר שאותו השני בעדר לפרות. שניתן הצינון למרות
 שערך מבירור כלל. צינון הופעל לא יום, באותו הרופא

 עמד הפרות בתנובת הירידה היקף כי גילה העדר בעל אצל
 אותו הביא העדרים שני בין הפער ביום. לפרה ליטר ו0 על

 שכנו, אצל לבקר יום, באותו עוד הרפת, לבעל להציע
 השנייה הרפת בעל של מהירה החלטה שהניב ביקור

 במשקו. הצינון ביישום להתחיל
 השפעת ניתוח של במסורת השנה גם להמשיך בכוונתי

 אפרים עם בשיתוף השונות. ברפתות זה מסוג אירועים
 עקום את לנתח בכוונתנו העדר ספר ממערכת עזוא

 של ה״התאוששות״ ומידת הירידה היקף את הכולל החלב,
 באמצעות שונות. צינון עוצמות עם ברפתות החלב ייצור

 שאותם הנדרשים, הלקחים את להפיק ננסה אלה נתונים
 הבא. הקיץ לקראת הרפתנים ציבור לידיעת נביא

 בעת הקיץ, סוף לקראת כבר יהיה הנוכחי המאמר פרסום
 הצינון. הפסקת את כבר לתכנן שיש
 את להפסיק ומתי איך הרפתנים מתלבטים שנה, בכל

 השונות בגין בעיקר, נובעת, ההתלבטות הצינון. הפעלת
 בוא שעם ספק אין הקיץ. מסתיים שבו באופן השנים, בין

הצינון. של ומסודרת הדרגתית הפסקה מתחייבת הסתיו,

 הצינון הפסקת של ולעיתוי לאופן הנחיות מספר להלן
ברפת:

מומלץ ברפת, פעילות כל כמו - הדוגתית הפסקה א.



בסתיו הצינון הפסקת
לבקר המח מ שה ־ פלמנבץוום ישרץול

 בלתי תגובות למנוע כדי בהדרגתיות, לבצעה
 השינוי את ולהתאים הפרות מצד רצויות

 תחילה, האקלימיים. התנאים להשתנות
 הלילה". ״אמצע צינון את להפסיק מומלץ

 מפרסמים שאנו הפרות לצינון בהמלצות
 גם פרות לצנן ממליצים אנו קיץ, כל לקראת
 24 על עולה הסביבה כשטמפרטורת בלילה,
 התחממות )עקב האחרונות בשנים מעלות.

 הארץ(, מרכז באזורי בעיקר ועיור, גלובלית
 על העונים חמים לילות של לקיומם עדים אנו

 יולי-אוגוסט. לילות בכל כמעט הגדרתנו,
 נוהגים אלה, באזורים בעיקר רבים, רפתנים

 עם לכן, מומלץ בלילה". ״לצנן קבוע באופן
 להפסיק הכללית, וההתקררות הסתיו בוא

 הלילה. באמצע הניתן הצינון את תחילה
שניתן הצינון את להפסיק מומלץ בהמשך,

 הבוקר חליבת )לפני המוקדמות הבוקר בשעות
 נערכת החליבה שבהם במשקים לאחריה, או

 יש מכן, לאחר במיוחד(. מוקדמות בשעות
 כאשר הערב, בשעות הצינון את להפסיק

 אלה יהיו אחרונים, שיינתנו ה״צינונים״
 החליבה לפני הצהריים, בשעות שניתנים

 כשהתנאים להפסיק מומלץ שאותם ולאחריה,
 בסעיף שיובהר )כפי זאת יצדיקו האקלימיים

הבא(.

ת ב. טווו מפו  המדד - הצינון להפסקת הסף ט
 את לקבוע ממליצים אנו בסיסו על אשר

 לילות הלילה. טמפרטורת הוא הצינון, עוצמת
 הצורך ומצמצמים הפרות על מקלים קרירים
 את להפסיק לכן, מומלץ היום. במשך בצינון
המינימום טמפרטורת כאשר בלילה הצינון

 24 מ- וקבוע רציף באופן נמוכה היממתית
 חליבת שלפני הצינון את ולהפסיק מעלות
 יורדות, הלילה טמפרטורות כאשר הבוקר,
 מעלות. 20 ל- מתחת אל וקבוע, רציף באופן
 ההרים באזורי תחילה מתקיימים אלה תנאים
 תוך כאלה, להיות צפויים ובהמשך הנגב ורמת
 יזרעאל, ועמק החוף במישור גם מחודש, פחות

 והערבה. הירדן בבקעת גם ובהמשך
 יורדת, הלילה טמפרטורת כאשר בהמשך,

 מעלות, ו 8 ל- מתחת וקבוע, רצוף באופן
 הניתן הצינון את כללי באופן להפסיק מומלץ
 אלה בתנאים מומלצת הצינון הפסקת לפרות.

 הפרות קצת״. לנו "חם היום בשעות אם גם
 עוד כל חמים, ימים עם היטב" ״מסתדרות

 גופן את לקרר להן מאפשרים הקרירים הלילות
כראוי.
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 והצורך הצינון יעילות אחו למעקב מדדים ג.
 קיימים קודם, נכתב שכבר כפי - בהפעלתו

הצינון. בהמשך הצורך לקביעת ברורים מדדים

 קצב הוא למדידה ביותר והפשוט הקל המדד
 העלייה את בשעה-שעתיים המקדים הנשימה,

בתהליך זה במדד להשתמש ניתן הגוף. בחום

 קצב הצינון. להפסקת בנוגע ההחלטות קבלת
 נשימות 40 סביב נע הפרות של נורמלי נשימה
 גבוה נשימה בקצב הפרות הימצאות לדקה.

 מהכבדת סובלות שהפרות כך על מלמדת יותר
 רבה ההכבדה כך יותר, גבוה שהוא וככל חום
 ו20ל- עד להגיע יכול הנשימה )קצב יותר

 גבוה נשימה קצב ויותר(. לדקה נשימות
 הצינון בהפעלת הצורך על מצביע מהנורמלי

 נשימה בקצב הפרות הימצאות זאת, ולעומת
 קבוע, באופן לדקה נשימות 40ל- הקרוב

 כדי הצינון. מתן את להפסיק יש כי משמעותו
 מתן הפסקת לאחר כדאי, בטוחים, להיות

 פרות, של מדגמי למספר חום למדוד הצינון,
 הפרות מרבית אם הצהריים. אחר בשעות רצוי

 הפרות משמע, מעלות, 39מ- הנמוך בחום
 הייתה הצינון והפסקת חום בעקת אינן

במקומה.

 הסתיו תקופת - הצינון בהפעלת עקיבות ד.
 קרירים ימים - ב״הפכפכותה״ ידועה והחגים
 את לשגע" "לא להשתדל יש לסירוגין, וחמים
 הדרגתי, באופן הצינון את ולצמצם הפרות

 עוצמות של בתנודתיות תלוי ובלתי עקיב
■ החום.

בלום בבפר ההמתנה בחצר צינון מערבת

ות0«רו זרו/!ת

runon בחצר ׳/׳ ,x אוורור

אנרג'׳ נוורל״ן
ואוווזר בצינון גדולים
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