
מקומית רורו טיפוח

 \ות לרץוות ים,0ו0ה למגרש )הר רב קהל מרגשת, הייתה האווירה

 בין סובבו הבנות הץוירוע. לכבוד שקושסו הכפר, בטת ״שלנו״, הבנות

ף0ב מהץוירוע. מץוושרות ונרץוו והקהל השופטים  והמבטים, החיזורים ו

והחביבות. היפות הטובות, נבחרו

ל הכול ת ע ל טוביה, בב\ור הרץושונה הפרות תערוכ  ץויתכזו של שמו ע

ל, צור ל המושב, בו ד פ ת שנ מ ח מל השנייה לבנון ב

 התקיימה טוביה בבאר השבועות חג אירועי מסגרת ף

J לתערוכה היוזמה במושב. מקומית פרות תערוכת 

 של בהובלתו המושב, ושל ״שיאון״ של משותפת הייתה

 ז׳׳ל. איתמר בנו של לזכרו צוו, יואב

 נולדו אשר פרים, בני פרות על התמקדנו המקורי בתכנון

 הפרים. בלוח והיו טוביה בבאר

 השנים, במהלך שנבחנו, פרים 32 מתוך כאלו, פרים 6 היו

מהמושב. הטיפוח במערכת

 ותהיה שתקום שהאמין במושב והיחיד התקרב, החג

יואב. היה תערוכה

 לאירוע דבר, של בסופו הגיעו, אשר הפרות מספר

- בתכנון 30מכ- הצטמצם,  המקור גם התערוכה. בזמן ו4ל

אחרים. דם מקווי היה הפרות מרבית של הגנטי

לתערוכה ההבנות
אחרת. לרמה האירוע את העלו אשר תנאים כללו ההכנות

אופן היה התנאים במסגרת

 הפרות לתערוכה: הפרה הכנת

בסבון, קורצפו מקלחת, עברו

ת מספר  מו

במושב שחיות

הפר לידת תאריך הפר אב שם פר שם פר מס׳

והפרסות, התגים את ניקו
0

12.12.1972 ת פ פסטרונאט xי יניב 651

של וסרוק טיפול קיבלו בחלקן 182 26.09.1995 אקסטרא x בוטח אבשה 3651

הזנב. 0 17.12.1995 רבמבה x גנדי רבמג 3683

חלקן לעיניים. תאווה בקיצור, 23 25.09.1996 סקורר x פצפון ספקן 3731

לצד הליכה של אימון עבר אף 38 03.11.1996 סקורר x פצפון ספל :744

התוצאות, )לאור הרפתן 13 25.12.1996 וודהב x גולית ווגי 3795

ת טבלת ה. שהגיעו הפרות של הייצור תכונו ד להוסיף יש להן לתערוכ ת 3 עו א שהגיעו פרו תכונותיהן ולכן תכנון לל

תלב ק״ג מתוקן תמ״מ בהריון ימים בחליבה ימים תתלובה הפרה אבות מקור משק פרה מספר

15,034 14,393 176 419 בוני x סקורפ נוי 1624

11,722 8613,1 78 259 1 ג׳סטיס x לינץ' אמיר דן 1642

13,179 13,247 136 385 1 טרדווי x ספל אלון בצר 1742

10,275 11,663 203 240 2 בוני x פרגרין אלון בצר 1800

13,763 15,147 162 BSSSSK:? SHIS;wmsammm 434 2 אבשה x סקורר צור 2865

11,760 121,164 1 בהזרעה 111 3 מונרו x פרגרין צור 3681

10,219 10,780 153 405 אבשה x גבון תו. תג חלב אג 804

13,641 13,850 1 בהזרעה 133 4 ספקן x לידר גולן 1009

11,052 12,780 1 בהזרעה 234 4 מוש x בוטח בשש חלב 707

11,829 12,086 1 בהזרעה 106 3 סנדרס x אבשה מונטגומרי 799

11,500 12,712 2 בהזרעה 141 סקיפ x גלורי 2 מונטגומרי 149



טוביה בבץור פרות תערוכת על
שיץווו - זרוו יוץול

הקהל של חגיגי הפנינג

ע>1המקצ השופטים חבר

* בטבלה ־

י ■' - י PD07 שומן אחוז שומן ק״ג חלבון אחוז חלבון ק״ג

697 3.37 507 2.99 449 ■ ■
ראשון מקום 247 4.24 497 3.57 418

438 3.88 511 3.05 i i lS 402 m
295 4.60 473 3.59 369

712 3.89 536 3.31 ISijagjj 455 ■
שלישי מקום 66 3.73 439 3.44 405

315 3.85 393 3.30 337 m
שני מקום 165 3.56 486 3.25 443

:. . י 52 3.84 424 2.99 330 mm
440 4.18 494 3.33 394

399 3.93---------- 452 2.99 344 1

 רב(. שיפור עוד מצריך האימון

 בעגלות, וחלקן ברגל חלקן הגיעו, הפרות

 הוא הרגילים שבימים פטרייה, בצורת למבנה

 לסוסים. אימונים מתקן

 שלטי ולצד חגיגית בצורה קושט המבנה

יפים. דקל ענפי היו הפרות, תכונות

 את העלו אשר תנאים בללן ההכנות
 במסגרת אחרת. לומה האירוע
 הפרה הנגת אופן היה התנאים

 מקלחת, עברו הפרות לתערוכה:
 התגים את ניקו בסבון, קורצפו

 וסירוק טיפול קיבלו בחלקן והפרטות,
לעיניים תאווה בקיצור, הונב. של

 לעמודי ובחבלים בראשיות נקשרו הפרות

 בכל פזורה כשנסורת מעגלי, שהיה המבנה,

 הפרות. עמדו שבהם המקומות

 חופשית בצורה הפרות סביב הסתובב הקהל

 הזויות מכל הפרה את לבחון היה ואפשר

האפשריות.

המקצועי השיפוט
 ד״ו קלי, דן עוזיאל, בן דוד היו: השופטים

 שיצא מהכפר החקלאית )רופא טדומפ

 החקלאית )רופא נדוקשטיין ד״ד לגמלאות(,

ואנוכי. בהווה( במושב

 העטין, של מקיף שיפוט קיבלה פרה כל

 לתערוכה. הפרה הכנת ומבנה, גודל רגליים,

 לתכונות חשיבות גם הייתה לשיפוט בנוסף

 המתוקן. לחמ״מ ובמיוחד הפרה של הייצור

 הוא(, גם )ששפט מהקהל מידע קבלת לאחר

 גיליונות והשוואת הקהל״ "חביבת על

 לזכייה פרות שלוש נבחרו השופטים,

הראשונים. במקומות

 ברגל והלכו אחת, אחת שוחררו, אלו פרות

 של ומגודר גדול )מאנז' וגדול פתוח למגרש

סוסים(.

 והקהל, הכרוז לעיני הפרות הוצגו במגרש

ביותר. היפה בצורה

67



הסוסים במאה הפרות תצוגת

1642 ראשון מקום

והזוכות הזוכים
 הזוכה הוקראו"זכויות״ הרב, הקהל במעמד

 היא הקהל, ולתשואות היצרניות ותכונותיה

 המגרש. את עזבה

 הן: הזוכות הפרות שלושת

 - ז״ל צור איתמר של שמו על הראשון בפרס

סטיס^נץ׳, , 1642 ה תחלובה ג׳ הזוכ  קיבל ו)

 הגדולה הפרות לתערוכת טיסה כרטיס

 Dairy Expo״ ארה״ב במדיסון, שנערכת

in Madison, WisconsinWorld)"

4 תחלובה ספקןגלידר, ,1009 שני: מקום

, ,1368 שלישי: מקום ן רי ^ג רו נ  3 תחלובה מו

 החיוביים וההדים מרובה הייתה ההנאה

 שאפשר לאמונה, הבסיס את נותנים מהקהל

 במושבים מתגלגלות״ "תערוכות לבצע גם

נוספים.

 פרות תערוכת להציג אפשר בישראל גם כן,

 אולם המגדל״״קשה לצד הולכות כשהן

אימון. לאחר אפשרי,

 על צור וליואב המושב לחברי חמות ברכות

■ והאירוח הארגון היוזמה,


