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 את מיישמים רבים משקים החליבה. ליעילות הקשור בכל משקים להדרכת מזמני הרבה מוקדש האחרון, בזמן
 העטין. בבריאות ושיפור החלב בכמויות עלייה יש מכך, כתוצאה החליבה. ביעילות שיפור וניכר ההמלצות

 של הראשון המאמר שונים. היבטים משני זה חשוב בנושא המתמקדים מאמרים לשני להתייחס רוצה אני
Tom Fuhrmann, נקרא בארץ, שנים מספר לפני שביקר Quality Milk Starts with Quality Management. 

 החליבה שגרת החליבה. בזמן החולב תפקוד לבין חליבה שגרת בין להבדיל שיש הוא זה במאמר המפתח משפט
 שהם בזמן מבצעים שהחולבים הפעילות היא החליבה תפקוד החליבה. במכון נעים העובדים שבה כצורה מוגדרת

 http://www.nmconline.org/articles/qualmgt.pdf - הכתובת: מאד מעניין מאמר במכון. נעים
 נקרא מינסוטה מאוניברסיטת Chastain^ Reneua של השני המאמר

Effect of Cow Prep on Milk Flow, Quality and Parlor Throughput
 מחליבה ולהימנע מיטבית חלב זרימת לקבל מנת על החליבה( )צורת האשכול הרכבת לפני הפרה להכנת המתייחס

http: // w w w. an sc i. umn. edu/dairv/dairvupdates/du 119. htm - הכתובת: החליבה. בהתחלת ריק על

 חשוב אתר אחרות. צרות מני וכל העור קטרת והטלפיים, הפה מחלת עם להתמודד נאלצנו האחרונים בחודשים
 ובריאות הוטרינריים השירותים של האתר הוא במועדפים, שיהיה כדאי אבל רפתנים, שאינם לאלה גם שמיועד
 ידם. על הניתנים השירותים בכל להתעדכן ניתן שם המקנה.

http://www.vetserv.moag.gov.il/VetServ - הכתובת:

 העוסק שלו המצוין האתר אחרי עוקב אני רבות, ששנים Jim Quigley עם להיפגש לי יצא בירושלים האחרון בכנס
.Calf Notes.com היום הנקרא יונקים בגידול
 חובה אתר צעירות. ועגלות יונקים גידול על לדעת שרציתם מה כל למצוא ניתן חודש, בכל שמתעדכן באתר,

http://www.calfnotes.com - הכתובת: היונקים למגדלי מאד ומומלץ

 על מצטיינים רפתנים מראיינים שבו עגול שולחן Hoards Dairyman האמריקאי הירחון מקיים שנה, כל בסוף
 של באתר ברשת המאמר את לקרוא וניתן יונקים לגידול העגול השולחן הוקדש 2004ב- שלהם. העבודה הרגלי

 לרפת המוקדש באתר לדף הקישור חיים. לבעלי מזון משווקת פעילויותיה, שבין Cargill בשם לאומית בין תשלובת
http://www.cargillanimalnutrition.com/dairy/dc_can_dairy.htm ולכתבה ^Hoards Dairyman של במדור 

http://www.cargillanimalnutrition.com/documents/dc_can_dairy_calfcare_pdf.pdf_ הברית ארצות

 עקומת את ליישר לנסות מנת על הפרות על להקל והדרכים חום לעקת הקשור בכל בעולם המובילים בין אנחנו
 לעזור שמנסה מסקרן מאמר יש מעניינים, מאמרים של שפע המכילה Engormix.com באתר בקיץ. החלב ייצור
 Heat stress in dairy cows: implications and nutritional management התזונתי מהכיוון לפרה

 http://www.engormix.com/e_artides_view.asp?art=618&AREA=GDLהכתובת:-
 היא בקר על המאמרים לכל הכניסה Engormix.com האתר את כבר הזכרתי ואם

http://www.engormix.com/e_articles_list.asp?AREA=GDL

 מענה לתת ניסינו http://www.milk.org.il החלב מועצת של מאד הגדול באתר לגמרי. שונה משהו עם הפעם נסיים
 הסברים עם החלב" על ״הכול בשם מדור יש ברפת. הביקור בזמן הרפתנים את ששואלים השאלות לכל בעברית

 על ללמוד שרוצה ילד ולכל ההמשך לדור המוקדש צעיר", "חלב במדור חלב. ייצור על לדעת שרציתם מה כל על
 )כתובים בארץ שבוצעו מחקרים של שפע יש למבוגרים לבד. לקרוא יכולים שהילדים מידע של שפע יש חלב

ועוד. תזונה על מדור בעברית(,
להוסיף. מה לנו תגידו רק ברצון, תתקבל בונה ביקורת כל ולמענכם, שלכם הוא - באתר ותדפדפו תכנסו
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