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עמידה ממושכת של הפרות בחצרות הצינון 
ובסככות

חצרות הצינון: צינון הפרות נועד להקל על עומס החום   .1
אשר חוות הפרות, אך הוא גורם להן לעמוד לפרקי זמן 
ממושכים דבר אשר מגביר את העומס הביו-מכאני על 

הטלפיים. כמו כן, הצינון גורם להרטבה ממושכת של 
הטלף וגורם להתרככות שלה, דבר הפוגע בתכונות הביו-

מכאניות של המנעל הקרני. 
הסככות: בעונת הקיץ הפרות לעיתים מעדיפות לעמוד   .2

בסככות במקום לרבוץ ולנוח, זאת מכיוון שבמצב עמידה 
הפרות מגדילות את שטח הפנים שלהן, דבר המסייע להן 
לפנות את חום הגוף. פעולה זו מאפשרת להן התמודדות 
טובה יותר עם עומס החום הסביבתי אך מעלה את משך 

העמידה.

במחקרים שנעשו נמצא כי מומלץ לתת לפרות לרבוץ 14 
שעות ביממה, על מנת לתת לפרות מנוחה מספקת, אשר 
תימנע בעיות טלפיים כתוצאה מעמידה ממושכת. בעיות 

הרגליים האופייניות לעונת הקיץ מופיעות כחודשיים לאחר 
התחלת ממשק הצינון והן באות לידי ביטוי בכיבים בסוליה, 

בקו הלבן ובחרטום הטלף.

בעיות טלפיים זיהומיות הקשורות לעונת הקיץ
 DD 1.עקת החום יכולה לגרום להתפרצות של מחלות כדוגמת

ו-DID. הטמפרטורות הגבוהות לאורך כל שעות היממה 
מקלות על התרבות חיידקים אלה בסביבה ועל עור הטלף. 

רטיבות הטלפיים בעקבות הצינון יכולה להביא לפגיעה   .2

עונת הקיץ מאופיינת בהיווצרות 
עקת חום הגורמת לחמצת כרס, אשר 

מעלה את הסיכוי לעלייה באירועי 
צליעה עקב מנגנון פיזיולוגי. גורם 
זה הוא בעל חשיבות רבה בגרימת 

צליעות ויפורט במאמרנו הבא. מלבד 
חשיבות עקת החום כגורם צליעות, 

להלן נפרט את הסיבות הנוספות 
לאירועי צליעה בקיץ •

יועצי בריאות הטלף של "החקלאית" עומדים לרשות לקוחותינו לייעוץ 
באמצעות הטלפון, הדוא"ל ואף הגעה לביקור ייעוץ, וזאת בתאום עם 

הרופא המטפל.
ben-david@hachaklait.co.il ,052-2851318 ד"ר אלון בן דוד
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בחסינות רקמת העור, דבר זה יכול להתבטא בעלייה 
בפציעות בעור באזור הטלפיים הגורמות לפנריציום.

ממשק הצינון עלול לגרום, במשקים בהם יש בעיות ניקוז   .3
ופינוי שפכים באזור חצר הצינון, להצטברות שלוליות מים 

וזבל. שלוליות אלו מהוות גורם הדבקה מכריע למחלות 
כדוגמת DD ו-DID. מחלות אלה הן מחלות חיידקיות 
מדבקות התלויות בהיגיינה, אשר מועברות בין הפרות 
בתנאי היגיינה ירודה ורטיבות גבוהה. בסביבת חצרות 
הצינון שלוליות אלה נוצרות באזורים שמהווים צוואר 
בקבוק של מעבר רוב הפרות מהסככות אל חצר הצינון 

ובחזרה. 
בעיה זו הינה רלוונטית גם במשקים המצננים את פרות   

ע"י קשירה בעולים במדרך האבוס.

פתרונות לבעיות הממשק שצוינו

זמני צינון קצובים אשר לוקחים בחשבון את זמן המנוחה   .1
הנדרש לפרות. 

פתרונות ניקוז אופטימליים לאותם מצבורי נוזלים וזבל   .2
רטוב במעברי הבקר הסמוכים לחצרות הצינון כמניעה 

.DID-ו DD -להדבקה ב
גריפת זבל על בסיס יומי ממדרכי האבוס בתדירות המונעת   .3

את הצטברותו.
פתרונות אוורור בסככות אשר שומרים על מרבץ יבש   .4

ומסייעים בפינוי יעיל של החום מגוף הפרות, גם במצב 
רביצה, תוך מניעת התגודדות סביב מוקדי האוורור. 

קלטור סככות הפרות בתדירות הנדרשת לשמירה על מרבץ   .5
יבש ומאוורר. 

טילוף מניעתי - הן בממשק של טילוף בעיתו והן בממשק   .6

של טילוף דו-שנתי של כלל העדר. קיימת חשיבות רבה 
למועד ביצוע הטילוף, זאת על מנת להפחית בעיות טלפיים 

בעונת הקיץ. על כן, מומלץ לבצעו טרום תחילת עונת 
הצינון ועד כחודשיים לאחר סיומה. 

טילוף טיפולי של פרות אשר מראות סימני צליעה קליניים   .7
או שיפוט תנועתיות גבוה - יש לטלף פרות אלו באופן 

מידי, במהלך עונת הצינון, על מנת לפתור את בעיית 
הצליעה ולמנוע את הירידה במדדי היצרנות והפוריות של 

הפרות. 
התייעצות מוקדמת עם הרופא המטפל בדרכים למנוע   .8

 ולהתמודד בצורה מיטבית עם בעיות טלפיים
בעונת הקיץ. ▲
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