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רפואת עדר  בישראל

נדרך ב הייצור,  בביצועי  הפוגעים  גורמים  מאותרים  שבהם  משקים 
ועוצמת  איכות  שיאמוד  הבא  למפגש  בציפיה  נוספת,  לשנה  השעון 

הטמעת השינויים, בצד התמורה לתפוקה. 
משכימי  רפתנים  מפגיש  הצהריים,  בשעות  הנערך  העדר  בריאות  סיכום 
קום, תזונאי, רופא מטפל ונציג בריאות העדר בהחקלאית - שתפקידו איננו 
בהכרח לחדש אלא, לעתים, לשוב ולציין את שלא נעשה, למרות מסקנות 

מפגשים קודמים.

בע"ח,  רווחת  על  ושמירה  כיבוד  בצד  היא,  חיים  חפצה  אם  החלב,  רפת 
ומדוד,  מדוייק  חיזוי   .Dairy Business דבר  לכל  כעסק  להתנהל  חייבת 
התפוקות   הערכת  בצד  עתידיות,  פעולות  לבחינת  חדשים,  בשקלים 
שנוטרו, חיוני ומקובל בכל מפעל וענף מתוכנן. מסד הנתונים שבשימוש 
ולעתים,  קלנדרי  ובאיחור  פיו  ועל  רטרוספקטיבי  ניתוח  מאפשר  כיום, 
ללא יכולת עדכון )מחירי גרעינים, מים, מחירי בקר לתחלופה וכו'( נבנית 
נמצא  זה   כלכלי  מרכיב  דינמי.  כלכלי  בכלי  שימוש  ללא  הייצור,  תכנית 
בשנים  הרפת  ללקוחות  זמין  ויהיה  העדר  רפואת  מחלקת  של  בפיתוח 

ישראל  מכסה,  ללא  חלב  לייצור  עוברת  אירופה   2015 בשנת  הקרובות. 
אולי אח"כ. חשיבות רבה לבחינת כל החלופות בעזרת מודל דינמי מתוכף 

ברפת החלב שתנוהל ללא מכסה.

טלף הבקר, למרות מיקומה הפיזי בזבל, 
מטבוליים  לתהליכים  מראה  משמשת 
פוטנציאל  בעלת  פרה  בקר.  ומחלות 
נעה בסככות על  ק"ג,   15,000 ייצור של 
ארבע רגליים ושמונה טלפיים. מידע על 
הכלים  בארגז  זמין  אינו  הטלף  בריאות 
חסר  ולפיכך,  העדר  רפואת  רופא  של 
הפרה.  ביצועי  בניתוח  סיכון  כגורם 
עבודה  מסך  פיתוח  מושלם  אלו  בימים 
לטלף או איש צוות המבצע טילוף בעתו, שיאפשר ציון מחלות או לקויות 
ובכך  העדר  רפואת  במחלקת  יקלט  המידע  ומקוון.  אחיד  מדויק,  באופן 
יאפשר הצגת דפוס הצליעות ברפת, בחינתו ממרחק מהמלטה, התפלגותו 
הקלנדרית, גיל וזיקתו לאירועים מטבוליים: חמצת הכרס, שומן נמוך בחלב, 

שלשולים, דלקות רחם ומחלות מדבקות.

משובי משתמשים וצרכים ייחודיים, חשובים 
השיחה  נושאי  של  מיטבית  להתאמה 

בפגישות אלו.

בני שריר - רופא ראשי, החקלאית
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סיכום רפואת עדר ברפת החלב, היה ונשאר, מפגש מרתק שבו מושווים  ביצועי העבר ליעדים. נבחנת 
התפלגות הנתונים )במגבלות אמינותם( עפ"י יעדים או רבעונים ועוצמת מעורבותם, בתת ביצועים, לעומת 

אוכלוסיית הייחוס ברפת
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