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COM .משק הבקר והחלב 404נוקדים

להיות בעלים של מכשיר 
אולטרסאונד טומן בחובו יתרונות 
רבים: ניתן לבצע אבחון בתדירות 
גבוהה יותר, בזמן שאנו קובעים, 

עלויות התפעול נמוכות יותר וכמובן 
מפחיתים את הסכנה שגורמים 

חיצוניים יעבירו פתוגניים לאנשים 
או לבעלי החיים. מסיבה זאת, 

חקלאים רבים שואפים לעבוד בצורה 
יותר עצמאית וללמוד את רזי האבחון 

באמצעות אולטרסאונד.

לדעת אם הכבשה או העז מעוברת 
הוא עניין העשוי לשפר מהותית 

את ניהול העדר. הדבר נכון במיוחד 
כאשר מדובר בעדרים גדולים: היתרון 

עצום לדעת אילו עיזים/כבשים 
התעברו ולכמה טלאים אפשר לצפות. 

גם את ההאכלה אפשר לייעל ואת 
הילודה אפשר לתכנן בצורה טובה 

הרבה יותר. הדור החדש של מכשירי 
האולטרסאונד יכול לסייע לחקלאים 

בפרויקט זה, משום שהמכשירים 
האלו פועלים בשיטה פשוטה מאוד: 

תמונת האולטרסאונד נשלחת 
באופן אלחוטי ישירות לסמארטפון 

או למחשב או לטאבלט ובדרך זו, 
המכשיר מנצל משאבים הנמצאים 

כבר בידי החקלאים. לפיכך, מכשירי 

חופש תנועה
בעת אבחון אולטרסאונד

מכשירי אולטרסאונד אלחוטיים חדשים הופכים 
את רכישתם למעוררת עניין רב בקרב חקלאים. 
יזמים צעירים מביאים את המכשירים לישראל, 

כדי לקדם את הפיתוח של חקלאות עצמאית בדירי 
העיזים והכבשים •

הביא את המכשיר לארץ. 
יוסי לפר

co m נוקדים.

מכשיר האולטרסאונד. 
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האולטרסאונד החדשים אינם יקרים 
והם נוחים יותר לתפעול מאשר 

המכשירים הישנים.

יוסי לפר וסדריק מקהיין מנכ"ל חברת  
Scan4animal נפגשו בתערוכת 

Eurotier ב-2018, הם הצליחו לייבא 
ארצה את המכשיר הראשון מסוגו 

בישראל ובעזרת בעלי ניסיון בתחום, 
לבחון את האפשרויות שהמכשיר 
פותח בפני המגדל הישראלי. כיום 
אנו מבצעים מספר בדיקות לצורך 

בדיקת איכות המכשיר בענף הצאן. 
לפי ההתרשמות הראשונה השימוש 

במכשיר מבטיח מאוד: איכות 
התמונות והחומרה ברמה גבוהה ואת 

התוכנה אפשר להוריד בחינם מחנות 
 .AppStore האפליקציות

בהשוואה למכשירי אולטרסאונד 
קודמים, יכולת הטעינה האלחוטית 
של מכשיר הבדיקה החדש מצוינת. 

סדריק מקהיין מוסיף "קיבולת 
הסוללה מאפשרת יותר משלוש שעות 

עבודה רציפה והדבר מפשט את 
הסריקה של כמה מאות בעלי חיים 
והופכת אותה לקלה ונוחה. חופש 

התנועה הוא יתרון עצום, כשאין עוד 
כבלים מעצבנים, דבר נוסף וחשוב 

הוא היכולת להקליט וידאו ותמונות 
ממהלך הבדיקה במטרה לשלוח לגורם 

מקצועי לצורך התייעצות".  ▲

משווקים ציוד נלווה לרופא רם
המטפל והרפתן

מגנטים לבקר, תגי אוזניים, משחות מנטה, 
שקתות מים, ציוד חליבה ועוד.

לכל לקוחותינו שאנו  עובדים יחד כבר 40 שנה
מאחלים שנה טובה ובעיקר שנת בריאות!! 

קיימים מעל

40 שנה
ציוד לבעלי חיים

rmltd1@netvision.net.il | 052-3050600 | 09-8612875 :מושב כפר ידידיה | טלפון

החברה היחידה המסמנת תגיות אוזניים בלייזר

 לדעת אם הכבשה 
 או העז מעוברת 

הוא עניין העשוי 
לשפר מהותית את 

ניהול העדר
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