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 מבינים רפתנים ויותר, יותר היום, תישן". כך שלך המיטה את מכין שאתה "כמו אותי לימדה אימי שנים, הרבה לפני
 רוב הפרה נמצאת שבה המרבץ אחרות, במילים או ה״מיטה״, מצב של ראי הוא העדר, של העטין בריאות שמצב
היום. שעות
מת את להפנות רוצה אני ולכן בקומפוסטציה הריפוד שיטת על לאחרונה נכתב הרבה שו  הדוגלים אלו של ליבם ת

 עם עובדים ואינם בקומפוסטציה״ המרפדים "למועדון במיוחד המוקדש מינסוטה אוניברסיטת של לאתר בשיטה,
הברית. ארצות צפון ברוב כנהוג רביצה, תאי

 http://www.extension.um11.edu/dairv/management/compostbams.htm הכתובת:-
ה ריפוד על לקרוא למעוניינים  "הזהב בשם בהרדוף הרפת מרכז קלגרד יורם של מאמר יש בעברית, בקומפוסטצי

טת את המתאר הרפת״ של בת:- אורגנית. ברפת העבודה שי  http://harduf.org.il/refet/papers/gold.htm הכתו
תו נוספים. מעניינים למאמרים להיכנס אפשר דף, מאו

 מאמר משהו״. לי לשדר מנסה "הפרה לעצמכם אמרתם פעמים כמה אבל לדבר יכולות אינן שפרות יודעים כולנו
 את ולמקד להסביר מנסה Interpreting Cattle Behavior Practically בשם מישיגן מאוניברסיטת ומעניין קצר

הכתובת:- היומיומית בעבודה לנו משדרות שהפרות המסרים
http://www.msu.edu/user/mdr/reprints/April07/MDR reprint apri!07 interpretingcattle.pdf

Mastitis Control חיידקים על לדעת צריך רפתן שכל החשובות הנקודות מרב את שמתמצת מאמר, של שם הוא 
ת גורמי  את להעלות מהחיידקים, חלק למנוע והדרך נכונה חליבה השפעתם, שלהם, ההדבקות צורת עטין, מחלו
ם התאים רמת מטיי  קל גם הוא לרפתנים כתוב שהמאמר מכיוון .הקליניות הדלקות שיעור את ולהקטין בעדר הסו

בת:- לקריאה. http://www.engormix.com/e_articles_view.asp?art=878&AREA=GDLהכתו

ם אחד עוד  Quality is Never an Accident נקרא Engormix בשם המצוין באתר המופיעים הקצרים מהמאמרי
Milk . ת הסיבות כל את ביותר, הפשוטה בצורה ומתמצת, הקודם למאמר המשך הוא המאמר  על להשפיע העשויו
ם התאים ספירת רמת בעדר. העטין ודלקות הסומאטיי

http://www.engormix.com/e_news_view.asp?news= 12098&AREA=GDL הכתובת:-

ם להוסיף מומלץ מאד המאמרים של הכתובת שונים. ממקורות באתר, שנלקטים המאמרים את שלכם למועדפי
http://www.engormix.eom/e articles list.asp?AREA=GDI^,^ ^ i ^

בספרדית הכתובת ופורטוגזית. בספרדית גם לקרוא ניתן האתר את
http://www.engormix.eom/s ganaderia leche.htm

 Profits בשם מהכלל יוצא מאמר הזבובים. הם החלב וייצור הפרות עם מיטבה שאיננה הקיץ מבעיות אחת
Heavy Fly Populations can Drastically Reduce ת את מתאר  גורמים שהם הנזקים ברפת, הזבובים אוכלוסיי

בת:- הטורדניים. המעופפים אוכלוסיית את להקטין ודרכים הכתו
http://www.admani.com/alliancedairv/TechBulletins/HeavvFlyPopulation.htm

 להיכנס ניתן השער מדף ויסקונסין. אוניברסיטת של לחלב לבקר המחלקה של המחודש האתר עם הפעם נסיים
 הזנה, החלב, ואיכות העטין בריאות כמו העדר, ניהול של אחר להיבט קשור מהם אחד שכל הסעיפים, תתי לכל

- הכתובת במועדפים. לשמור שכדאי אתר עוד לדעתי ועוד. רבייה : http://www.wisc.edu/dvsci/index.htm
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