
צינון
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משק הבקר והחלב 401

הכנה לשימוש 
לצורך  השימוש  תחילת  לפני  למחשב  לחבר  יש  האוגרים  את 
קביעת מועד תחילת פעולתם בהתאם לזמן בו יושתלו בפרות. 
בנוסף יש לקבוע את משך הזמן בין קריאה אחת לשנייה ואת 
הרזולוציה של קריאת הטמפרטורה. כמו כן ניתן לקבוע מספר 
יש להתקין את  לצורך. לאחר מכן  נוספים בהתאם  פרמטרים 
אשר  )סידר(  וגינאלי  התוך  ההתקן  בגוף  חריץ  בתוך  הלוגר 
משמש כנשא של הלוגר )תמונה מס' 1(. לרוב מקובל לקבע את 

הלוגר עם סיליקון או פלסטר כדי למנוע נפילתו. 
שבו  האופן  באותו  משתילים  הסידר  על  המותקן  הלוגר  את 
הפרה  בנרתיק  ממוקם  הוא   .)2 מס'  )תמונה  סידר  משתילים 
ומחובר  מנוקה  מהנרתיק  מוצא  ואז  המתוכנן  הזמן  למשך 

למחשב לצורך פריקת הנתונים.

יתרונות הלוגרים
. מיקומם בנרתיק הפרה מונע  הלוגרים הם אמינים ומדויקים 
תסיסה  כדוגמת  רצויות  לא  וחיצוניות  פנימיות  השפעות 
בכרס או שתיית מים קרים . ניתן לנייד את הלוגרים בין פרות 

ומשקים.

חסרונות הלוגרים
נעימות  אי  לפרה  לגרום  יכולה  הפרה  לנרתיק  הלוגר  הכנסת 
שימוש  בעת  קלה.  נרתיק  דלקת  מתפתחת  ולעיתים  מועטה 
שלעיתים  מכיוון  מסוים  פחת  בחשבון  לקחת  יש  בלוגרים 

אוגרי נתוני טמפרטורה הגיעו לענף 
הרפת לפני כחמש שנים. 

אמנם שמועות על קיומם כבר 
הופיעו לפני כן אך לשימוש מעשי 

בניסויים ברפת החלב הישראלית הם 
נכנסו רק בשנת 2014. 

במהרה הפכו האוגרים )לוגרים( 
ל-gold standard בכל הנוגע 

למדידת טמפ' בניסויי צינון והיום הם 
משמשים במקביל הן בניסוים והן 
לבקרה והערכה של ממשק הצינון 

ברפת הישראלית. במאמר זה מתאר 
ד"ר עמי ארנין את האפשרויות 
השונות לשימוש בלוגרים על 

יתרונותיהם וחסרונותיהם •

תמונה מס' 1 : סידר אשר לוגר מותקן בו

ד"ר עמי ארנין - החקלאית

אוגרי נתוני טמפרטורה
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שנה טובה!

הסידר עם הלוגר המותקן בתוכו יוצא מהנרתיק ונופל בחצר כך 
שלא תמיד ניתן לאתר אותו. נראה עם זאת שהחיסרון הגדול 
הנתונים  לא משדר את  העובדה שהוא  היא  הלוגר  ביותר של 
התאמות  לבצע  ברצוננו  שאם  שאומר  מה  לפרה.  מחוץ  אל 
בממשק הצינון יש להוציאם, לפרוק את הנתונים, לנתחם ורק 
הנדרש.  השינוי  את  ולבצע  מחדש  הלוגרים  את  להשתיל  אז 
בהשוואה לשני אביזרים אחרים אשר ניתן בעזרתם לעמוד על 
מצב עקת החום של הפרות )בולוס, מד הלחתה( אשר מסוגלים 

לשדר את הנתונים אשר אספו, זהו חיסרון בולט.

הערכה  לבצע  יש  הניסוי  תחילת  לפני  בניסויים:  שימוש 
ורמת  המדידה  משך  בניסוי,  שישתתפו  הקבוצות  מספר  של 
המובהקות הדרושה. בהתאם לנתונים אלו ניתן לקבוע את גודל 

המדגם. לרוב נסתפק במדגם של 10 פרות מתוך קבוצת חליבה 
של 100 פרות. בתנאים מסוימים נרצה הגדיל את המדגם.

בניסוי צינון ניתן להשתמש בלוגרים 
במספר אופנים

מדידת השינוי בטמפרטורת הגוף של הפרות בעת השהות   .1
בחצר הצינון. למשל כאשר משווים חצרות צינון עם שני 

סוגי מתזים או מאווררים )גרף מס' 1(. בניסויים אלה 
מודדים את חום גופן של הפרות למשך כשבוע אך הנתונים 

אשר נכנסים לניתוח הסטטיסטי יהיו רק אלו אשר נמדדו 
במהלך השהות של הפרות בחצר הצינון. 

גרף מס 1: השתנות הטמפ' לאורך זמן הצינון. השוואה בין מתזים 
למערפלים

מדידה רצופה של הפרות במהלך מספר ימים לצורך הערכת   .2
ממשק צינון. למשל השוואה בין משטר של 6 צינונים 

ביום לעומת 8 צינונים ביום )גרף מס' 2(. בניסוים כאלו 
ניתן לחשב טמפ ממוצעת של כל אחת מקבוצות הניסוי 

תמונה מס' 2: סידר מוכן להשתלה )באדיבות משה קאים(
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במהלך שבוע המדידה. נתונים אלו יצטרפו כמובן לנתונים 
נוספים אשר יאספו לאורך תקופת הניסוי )מחלות המלטה, 

פוריות, תנובת חלב(. 
את הנתונים אשר אספנו במהלך שבוע של מדידות ניתן   .3

גם לנתח באופן אחר. מחשבים את מספר השעות הממוצע 
ביום אשר בו הפרות נמצאות מעל סף טמפ' מסוים )39. 
39.2 39.4( לאחר מכן ניתן לחשב באופן סטטיסטי את 

הקשר בין מספר השעות שבהן היו הפרות מעל סף טמפ' 
מסוים לאחוזי ההתעברות שלהן ) גרף מס' 3(.

גרף מס' 2 )קאים וחוב' 2015(: השוואת משטר צינון של 8 
צינונים למשטר של 6 צינונים ביום

גרף מס' 3 )גרשון וחוב' 2018(: הקשר בין מספר השעות מעל 
39.4 מ"צ לאחוז ההתעברות

שעות מעל 39.4 מ"צ

שימוש בלוגרים 
לצורך הערכת ממשק הצינון במשק 

בשנים האחרונות גבר מאוד השימוש בלוגרים לצורך הערכת 
לוגרים  ערכת  רכשו  משקים  מספר  במשקים.  הצינון  ממשק 
רציף  שימוש  עושים  למידה  תקופת  ולאחר  עצמי  לשימוש 
הצינון  בשגרת  והתאמות  שינויים  ביצוע  לצורך  במדידות 
הנהוגה במשק. משקים אחרים נעזרו בשירותי הגופים השונים 

מבצעים  ואשר  לוגרים  ערכות  רכשו  אשר  בענף  הפועלים 
מדידות במשקים בהתאם לצורך וליכולת. מובן ששימוש זה לא 
נתונים  צריך לעמוד באותם קריטריונים מחמירים של איסוף 
קבוצת  גודל  את  להקטין  ניתן  ולכן  מדעיים  בניסוים  כנהוג 
בעת  לקריאה.  קריאה  בין  הזמן  משך  את  ולהגדיל  המדגם 
משיעור  להתרשם  ניתן  במשק  נאספו  אשר  בנתונים  שימוש 
הצינון.  בחצר  השהות  במהלך  הפרות  של  הגוף  בחום  הירידה 
אם הירידה הממוצעת של טמפ‘ הפרות בצינון לפני חליבה היא 
קטנה כנראה שכדאי להאריך את משך הזמן שבו הפרות מחכות 
לפני הכניסה למכון החליבה או לצנן אותן צינון מקדים בחצר 
הצינון ורק אחר כך להעבירן לחצר ההמתנה. לעומת זאת אם 
גם בצינון שבין החליבות הירידה בחום הגוף של הפרות היא 
קטנה ובהנחה שמשך הצינון אינו קצר אזי ניתן להניח שמערכת 
הצינון אינה פועלת כראוי וכדאי להתייעץ עם אנשי המקצוע 
לגבי שיפורים אפשריים. מדידת חום רציפה עם הלוגרים במשך 
מספר ימים תאפשר לנו לזהות פרקי זמן במהלך היממה שבהם 
הפרות נמצאות בטמפ‘ גבוהה. נוכל לשקול להקדים או לאחר 
צינונים, להאריכם במידת הצורך ולהוסיף צינונים בשיא הקיץ. 
משקים רבים מתקשים לבצע את צינון הלילה )בין חליבת לילה 
לחליבת בוקר( לרוב משיקולי כח אדם. בגרף מס‘ 4 ניתן לראות 
את עליית הטמפ‘ של הפרות בשעות הלילה כאשר לא מבוצע 
הרפת  מנהל  את  לשכנע  יכול  שכזה  שגרף  להניח  ניתן  צינון. 

בנחיצותו של צינון הלילה.

גרף מס' 4: עלית הטמפ' בשעות הלילה. החץ האדום מראה את 
שעת חצות

כאשר נבחן את גרף הטמפ‘ הממוצעת של הפרות נוכל לבחון 
באיזו מהירות חוזרת הטמפ‘ לערכים שלפני הצינון. אם פרק 
זמן זה הוא קצר יתכן שנדרשת תוספת של צינון לאורך האבוס. 
גרף מס‘ 5 מראה את ההבדל בין שתי קבוצות אשר מקבלות 
ממשק צינון זהה למעט העובדה שבקבוצה אחת מתבצע צינון 
אינטנסיבי במדרך האבוס ואילו בשנייה אין כל מערכת צינון 
על  לאורך המדרך  הצינון  לראות את השפעת  ניתן  זה.  באתר 

הדחיה בעלית החום של הפרות עם חזרתן מחצר הצינון.

גרף מס' 5: השפעת הצינון במדרך על חום גופן של הפרות

אם ברצוננו לבדוק את ביצועי 
חצר ההמתנה חשוב לתכנת את 

הלוגרים לקריאה כל 5 דקות. 
אינטרוול ארוך יותר עלול לעוות 

את הקריאות סביב פרק הזמן 
של הצינון 

חיימזון החזקות בע"מ - מובילים הצלחות
www.haimzon.co.il |  office@haimzon.co.il  |  08-8503211  |  8311001 ת.ד. 1084 קרית מלאכי

צי רכב ייעודי חדש ומתקדם

הכולל נגררים מסוגים שונים

לכל מטרה

נהגים

מקצועיים

ותיקים ובעלי ניסיון עשיר

אשמח לגייס גם אתכם למערך 

ההובלה שלנו!

חן חיימזון 050-8870015

hen@haimzon.co.il

יש מובילים.... ויש מובילים בתחום!!!

ניסיון של למעלה מ-40 שנה בענף ההובלה
רכבי משא שנבנו עם ארגזים בנפחים גדולים מאוד להובלת בלילים / גרעינים /   ÷

תחמיצים ועוד חומרים נפחיים
הובלת תוצרת חקלאית מכל סוג ולכל יעד: מגד"ש / מחסני היבואנים / נמלי ישראל   ÷

עם כל סוגי המשאיות: הייברים - רמסות -  סמיטריילרים - גרר לוביטריילר
הובלת בקר עם טריילרים חדשים ומתקדמים  ÷

הובלת מכולות ימיות מהנמלים  ÷

שנה טובה
חקלאי ישראל

לכל 
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ממה להימנע בעת שימוש בערכת לוגרים
למשך  הלוגרים  את  להשתיל  יש  לרוב  קצר-  דגימה  משך 
מימי  אחד  במקרה  אם  שגם  כך  ימים  ארבעה  או  שלושה 
הבדיקה היה חם או קר מהרגיל באופן חריג ניתן יהיה לנפות 
האחרים.  הבדיקה  בימי  רק  ולהתחשב  שלו  הנתונים  את 
בחירת הפרות להשתלה- לרוב נרצה לבחור פרות ממוצעות 
לצורך השתלת הלוגרים. בחירה של פרות חריגות )גיל, תנובה, 
חריגות  תוצאות  לתת  עלולה  מהמלטה(  ימים  גופני,  מצב 
ברצוננו לבדוק  אם  ברפת.  הפרות  מצב  את  משקפות  שאינן 
את ביצועי חצר ההמתנה חשוב לתכנת את הלוגרים לקריאה 
. אינטרוול ארוך יותר עלול לעוות את הקריאות  כל 5 דקות 
הערכה  לצורך   .)6+7 מס‘  )גרף  הצינון  של  הזמן  פרק  סביב 
ארוך  באינטרוול  להשתמש  ניתן  הצינון  ממשק  של  כללית 
יותר. בעת תכנות הלוגרים חשוב לבחור ברזולוציית קריאה 
קטנים.  טמפ‘  פערי  בין  גם  תבחין  שהמערכת  כדי  גבוהה 
גרפים מס‘ 6,7,8 נלקחו כולם מאותה הפרה אך בתכנות שונה 
מבחינת אינטרוול קריאה ורזולוציה. ניתן לראות את ההבדל 
בין הגרפים. גרף מס‘ 6 מייצג באופן מדויק יותר את ירידות 
האופי  את  מחליק   7 מס‘  גרף  לעומתו  הצינון.  בזמן  הטמפ‘ 

הקופצני של קריאות הטמפ‘. גרף מס‘ 8 מעוות לחלוטין את 
הקריאה עקב הרזולוציה הנמוכה שלה תוכנת. הלוגרים אינם 
אטומים למים באופן מוחלט. בסביבה הרירית של הנרתיק הם 
עמידים לחדירת לחות. לאחר הוצאתם מהפרות אין לשטוף 
יש  מים.  בדלי עם  לא לטבול אותם  וכן  זורמים  אותם במים 
לנקותם עם מטלית לחה ואח"כ עם מטלית יבשה. כך נשמור 

עליהם מפני חדירת לחות וקלקול מוקדם.

סיכום
הלוגרים אשר הפכו בשנים האחרונות לכלי הכרחי בעת ביצוע 
הערכת  לצורך  הן  חשוב  מקום  ותופסים  הולכים  צינון  ניסויי 
עקת החום על הפרות והן לצורך בדיקה ותיקון ממשק הצינון 
עצמי  לשימוש  לוגרים  ערכות  רכשו  אשר  משקים  במשקים. 
מדויקים  נתונים  מספק  בהם  מושכל  ששימוש  לדעת  נוכחו 
של  הצינון  יועצי  ועבודה.  כסף  של  סבירה  בהשקעה  ואמינים 
ובפרוש  המדידה  בתכנון  למשקים  לעזור  ערוכים  החקלאית 
התוצאות לצורך שיפור ביצועי מערכת הצינון בכל משק ומשק. 
יש  ללוגרים  כמו  להם  גם  אך  בשוק  נוספים  אמצעים  קיימים 

יתרונות וחסרונות.  ▲

גרף מס‘ 6: אינטרוול 5 דקות ורזולוציה גבוהה

גרף מס‘ 7: אינטרוול 30 דקות ורזולוציה גבוהה 

גרף מס‘ 8: רזולוציה נמוכה

פורמן אלעד


