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 בו בהתפתחותו לשלב הגיע המערב שכיום
 עסקיות כיוזמות וחקלאות במזון לטפל אפשר
 המזון שנושאי אומר לא עדיין בלבד,

 זאת בצורה יטופלו כולו בעולם והחקלאות
תמידי. ועוני חמור אי־צדק ליצור מבלי

 במזון בפרט הסחר, של הגלובליזציה
 תמיכות אותן אם רק אפשרית וחקלאות,

 נהוגות שהיו כפי מתוקנת חברה של מיוחדות
 לכלכלות גם יוענקו 20ה־ המאה במשך במערב

 סייעו תמיכות הגלובלי. בכפר המתפתחות
 בטכנולוגיות השימוש לפתח המערב לחקלאות

 לא המתפתחות שבארצות סיבה ואין אז, של
 הטכנולוגיות העמדת של העלות מכך. יהנו

 הצורך, במידת ביו־טכנולוגיה כולל החדשות,
 העולם חקלאות של העניים החלקים לרשות

 הממשלות של שכמן על לפול יכולה לא
 חושב המערב בעוד בלבד, המתפתחות בארצות

 השקעותיו על ההון החזר של במונחים רק
ובעסקים. במדע

 חזק המערב העולם, ארצות ליתר בהשוואה
 וטכני. אינטלקטואלי פיננסי, בהון השוואה ללא

 צריך 1̂01 מזון סביב והמחלוקת הפולמוס
 הן הנהנה במערב, רציניים לאנשים לגרום
 על לעמוד מתוקנת, מחברה והן כלכלי משפע

 יחד חבוקות יישארו אלה חוויות ששתי כך
 .21 ה־ המאה בפתח מזון של בגלובליזציה

 אשר ועושר, שפע ייצור של הנשגב האידיאל
 בחברה החלטה בכל שולט ויותר יותר

האידיאל תאומו, את שיהרוס אסור המערבית,

 — מתוקנת חברה ערכי של רמה, באותה הנשגב
אחרות. בתרבויות ואם בבית אם

ם אנו המתרגם: )הערת  קצר קטע על כאן מדלגי
ס המתיחס בעיר ׳99 נובמבר בסוף לכינו
אטל, ם המאמר מחבר כי ארה״ב, סי  עוד לכתבו סיי

ת כמה קראנו שמענו כולנו כן. לפני שבועו ת ו  אודו
קי המהומה חילו ת ו  בחלקן עת, באותה הדיעו
ת שורו ת ק שירו דיון י צרי ביחס ל תו הנ״ל(. 1̂01 ל

 בסיסית כזכות במזון מכירה האו״ם מגילת
 1966 בשנת האו״ם של המזון בפסגת אדם. לכל

 הכלל מן יוצא ללא הממשלות כל החליטו
 או פוליטי ללחץ כלי ישמש שמזון שאסור
 והרחבת מזון ייצור בין לקשר והתחייבו כלכלי

 היום, הדמוקרטי. והנוהל המתוקנת החברה
 כל הכלכלה גלובליזציית של ההשפעה תחת

 מתוקנות שחברות לזכור, חייבות הממשלות
 שהן במידה ורק אך תפרחנה ודמוקרטיות

 כגון סקטוריאלים, מאינטרסים עצמן מנתקות
 בפתח הקף. רחבי ורב־לאומיים פרטיים עסקים
 ואלה בכלל, הממשלות ■על 21 ה־ המאה

 הלאומיות ברמות להתמקד בפרט, המערביות
 החברה הרחבת של במטרה והבינלאומיות

 הכלכלי. השפע הגברת עם יחד המתוקנת
 עם נאותים לחוקים זקוקה כזאת מטרה

 שמדע, מנת על מתאימות, כלכליות תשתיות
 עסקים וצרכנים, חקלאים וחקלאות, מזון

 וביחד תפקידיהם למלא תוכלנה וממשלות
 לכולם טובה חיים לאיכות יעיל באופן לתרום

הארץ. כדור פני על הרב־לאומי הכפר בתוך
הודג׳ס ג׳ון
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2000 בשנת ענף הנהלת במימון מחקרים
המוסד שס סוף התחלה קוד א ש נו ה ראשי חוקר תחום
הוטרינרי המכון 12/00 1/98 851-0288 קרציות להדברת אנטומופתוגניות בנמטודות השימוש אפשרויות מ. סמיש בריאות
הוטרינרי המכון ן 2/00 1/99 845-0250 ? קלינית תת אינדומוקסמיה לבין הרחם צוואר רפיון בין קשר קיים האם מ. ברנשטיין בריאות
הוטרינרי המכון 12/01 1/99 8*18-0280 8סןיז נגיפי בפני בקר לחיסון רקומביננטי ־ז10\/ תרכיב הכנת י. שטרם בריאות
הוטרינרי המכון 12/02 1/00 851-0277 הפלות לגרימת מיוחדת לב תשומת עם בבקר ניאוספורוזיס י. פיפנו בריאות
הוטרינרי המכון 12/02 1/00 851-0308 שונים בגילים בקר של חוזר חיסון ע״י בבזיחיס בפני חסינות הגברת ו. שקאפ בריאות
הוטרינרי המכון 12/00 1/99 851-0269 החיסון להגברת מיוחדת לב בתשומת מחוסנים בעדרים התפרצויות חקר - בבקר תיילריוזיס י. פיפנו בריאות
הוטרינרי המכון 12/02 1/00 851-0285 0ה שיטת ישום בשדה צנטרלה מאי מרגינלה אנפלסמח טפילי להדלת ק£ ו. שקאפ בריאות
הוטרינרי המכון 12/02 1/00 848-0286 ה-\/אם תרכיבי ע״י והטלפיים הפה נגיף בפני בקר חיסון י. שטרם בריאות

החקלאית 12/02 1/00 668-0011
 ההמלטה לאחר רחם ודלקות שליה בעצירות לטיפול אנטיביוטים רחם טיפולי יעילות בדיקת

חלב בפרות ראשונה הזרעה לפני ובדלקות
נ. שפיגל בריאות

החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 257-0178 הזנה באמצעות לבשר בבקר התאומים שעור הגברת י. לנדאו בשר

שה"מ 12/00 1/98 870-0936
 מגן; קיבוץ בעדר מוריי-גריי-בחינה לבשר: בקר בעדרי אוססראלי ממוצא גזעים בחינת

ארז קיבוץ באדר דראוטמסטר-בחינה
י. קרייצר בשר

החקלאי המחקר מינחל 12/00 1/98 360-0074
 בעדר חיצוניים וכטפילים לחם והעמידות הייצור כושר לשיפור מתאימים גזעים של אינטרודוקציה

ונלור אדום אנגוס צאצאי בחינת 1 בארץ: לבשר הבקר
צ, הולצר בשר

החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/98 360-0081 רוויות אל שומן החומצות עשיר שומן דל בקר לייצור דרכים קביעת צ. הולצר בשר
מיגל 12/01 1/99 596-0172 המערבי בגליל טבעי בחורש לבשר לבקר מודל משק ז. הנקין בשר

החקלאי המחקר ■מינהל 12/01 1/99 360-0083
ל ממשק של אופטימיזציה  הבריאות ולהגברת בתרופות השימוש להקטנת צעירים בקר בני גזו

והכשרות
א. ברוש בשר

מיגל 12/00 1/00 596-0171 הפרים ופוריות נתונים בממשקים החם עקת בין הזיקה ב. שריר בשר

החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 353-0171
 סמן על ומוזרעות חלב עגלות עם יחד תמוחזקות בשר עגלות של שגר וייצור רבייה ביצועי

במיכל טיבעית ברביעה בשר עגלות של המקבלים לביצועים בהשוואה פרומטריה.
ר. לרר בשר

בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0299 אמבל של ניהול תכנת פיתוח המשך אמבל בשר
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 360-0087 צעירים בקר בני של והכשרות הבריאות בחורף,על המנה הגשת זמן השפעת לבדיקת מודל משקי א. ברוש בשר
החקלאי המחקר מינחל 12/01 1/99 417-0401 הקיימים בתנאים תחמיצים של האירובית והעמידות התסיסה לשיפור חלב ח' חידקי זני התאמת צ. וינברג הזנה
החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 463-0095 מחשב מבוקרי מאביסים ידי על פרטנית האבסה בתנאי חלב פרות התנהגות מודל נ. ליבשין הזנה

החקלאית 12/01 1/99 668-0009 החלב לרפת מרכזי גס כמזון שונים במועדים שנקצר חיטה תחמיץ ע. קרול הזנה
החקלאית 12/02 1/00 668-0014 חלב פרות על בבליל המזון ערבול משך השפעת ע. קרול הזנה

לחקלאות הפקולטה 12/01 1/99 820-0146 >מ1ה-^ ברמת גרה מעלי של בעטין אמינו-פפמידאזות התבטאות של בקרה מנגנוני ס. ממבגייש הזנח
שה"מ 12/02 1/00 870-1022 הקיץ בחודשי חלב פרות בהזנה מוקשה שומן ס. רוזן הזנה

שד,"מ 12/00 1/00 870-1026
 התחלובה. לאורך ובמותן הזנה שורש באיזור המוערך הגופני המצב דרגות בין היחס של קביעה

הפרות ביצוע עם והכשר עליו המשפיעים הגורמים
מ. רכס הזנה

שה"מ 12/01 1/00 870-1036 חולבות פרות ביצועי על הארוחות מספר השפעת ס. רוזן הזנה

החקלאי המחקר מינהל 1/01 1/00 354-0060
 החלב תנובת העלאת על כרם פריקי חלבון פחמימות ויחסי השרידי החלבון מקורות השפעת
ותכולתו הזחלבוו

י. ירוקנטל הזנה



המוסד שט סוף התחלה קוד א ש נו ה ראשי חולד תחוס
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 354-0135 חולבות פרות ביצועי על הארוחות מספר השפעת י. ברוקנטל הזנה

לחקלאות הפקולטה 12/02 1/00 820-0018 והחלבון החלב תנובת על כרס פריקי פחמימות/חלבון ויחסי השרידי החלבוו מקורות השפעת ע. אריאלי הזנה
שה"מ 12/00 1/98 870-0956 עגלות של והתנובה ההמלטה ביצועי ועל ההתפתחות על שונים גידול בשלבי החלבון רמת השפעת ד. וורנר הזנה
ש־"מ )2/00 1/00 870-1033 היובש בתקופת פרות על המזון במנת וחלבון אנרגיה הזנה ג. עדיו הזנה

החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 354-0086 הפרה של הייצור כושר לשפר במטרוז העגלה של הגדילה פוטנציאל מיצוי ח. ברש הזנה
החקלאי המחקר מיגר,ל 12/00 1/98 354-0109 החלב ויצור המזון צריכת לשיפור חתחלובה בראשית חלב לפרות אלקטרוליפים אספקת נ. סיליניקוב הזנה
החקלאי המחקר מינהל 1/01 1/00 354-0136 בפרות החלב בבלוטת היצרנית הרקמה והתנוונות עטין לדלקת בחלב יוני סידן ריכוז בין הקשר נ. סיליניקוב הזנה

לחקלאות הפקולטה 12/01 1/97 820-0125 חלב פרות ביצועי ליעל כדי מזונות פריקות קביעת ד. סקלן הזנה

לחקלאות הפקולסה 12/02 1/00 820-0158
 שם ופפטידים אמינו חומצות וספיגת כמות על יצרנים מע״ג של הדק במעי חלבון רמות השפעת

^ינ טרנספור-מירים של ברמה - 8ו
ס. מנגייש הזנה

לחקלאות הפקולטה 12/02 1/00 820-0163 לחום חשופות חלב פרות הזנת ע. אריאל־ הזנה
לחקלאות הפקולטה 12/00 1/98 820-0131 והרכבו החלב תנובת על כותנה בגרעיני טיפולים השפעת ע. אריאלי הזנה

שה"מ 12/02 1/00 870-1041 הישראלית החלב ברפת (הלינולנית)חל"צ החומצה תכולת תכולת להגברת דרכים בחינת ר, סולומון הזנה
החקלאי המחקר מיגהל 12/01 1/98 362-0055 ביוטכנולוגיות בשיטות הכרס חידקי ע״י הצמחי התא דופן עיכול שיפור י. מירון הזנה
החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 362-0056 ראשונית תא בדופן משנית תא דופן החלפת ידי על בחלב המוצקים תכולת הגדלת י. מירון הזנה
החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/98 362-0052 מע״ג למזונות המינרלים אטלס עידכון ד. גדליה בן חזנה
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 362-0057 ותזונתיים. גידוליים אקולוגים, היבטים החוף: בשפלת בקולחים מושקה מספוא ד, גדליה בן הזנה
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 364-0167 הישראלי הבקר בעדר הגנטיס המבחנים שיפור י. ולר טיפוח
החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/98 364-0160 גנטיים סמנים באמצעות לחלב בבקר טבורי בקע על המשפיע עיקרי גן מיפוי י. ולר טיפוח
ירושלים העברית האוניב 12/02 1/00 829-0047 הולשטין ישראלי בבקר משקיות תכונות על הדנא ברמת וריאציה של ישירות השפעות מ. סולר טיפוח
ירושלים העברית האוניב 12/02 1/00 829-0077 חלב. דוגמאות עם קצה תערובת בשיטת מירווחים ומיפוי הפ&לוטיפיס קביעת מ. סולר טיפוח

חיפה אוניברסיטת 12/00 1/98 858-0008 בבקר כמותיות תכונות על המשפיעים גנים למיפוי תכונתיים רב מודלים א. קורול טיפוח

בקר מגדלי התאחדות 12/02 1/00 111-0061
 קצה קבוצות בשיטת הולשטין בבקרישראלי יצור תכונות על המשפיעים כמותיים גנים מיפוי

חלב. ותערובת
א. ליפקין טיפוח

החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/98 355-0074 ונמוכה גבוהה בתנובה הלב פרות של עטין מבלוטת תאים קווי פיתוח א. ברש טיפוח
החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 364-0161 בישראל הבקר בעדר סמנים בעזרת סלקצייה מערכה הדמיית י. ולר טיפוח
החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 364-0162 גנטית התקדמות על הישראלי בבקר גנטי בזיהוי הטעות 0־/ השפעת מ. רון טיפוח

בקר מגדלי התאחדות 12/02 1/00 111-0075 הולשסין ישראלי משקיותבבקר תכונות על האתכים של עדין מיפוי א, ליפקין סיפוח
החקלאי המחקר מינחל 12/01 1/99 364-0163 גנטיים סמנים בעזרת לחלב בבקר כלכלי עדך בעלי גנים איתור מ. רוו טיפוח
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 463-0201 גדולות חלב רפתות של ושליטה ניהול א. מלץ כללי

שה"מ 1/01 1/00 870-101 מחקר מתאם כללי
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 463-0187 רובוטית חליבה בתנאי בישראל חלב לפרות אינדיוידואלי ממשק התאמת א. מלץ כללי

שה"מ 12/00 1/00 870-1025 השקתות ובאיזור פרטנית האבסה בתנאי מאולץ ואוורור המטרה של שילוב באמצעות פרות צינון ד. נוה כללי
שה"מ 12/00 1/00 870-1028 תניבה גבוהי בעדרים מאילץ ואוורור במטרה המשלב צינון והצלחת הגורמים בחינת י. פלומנבאום כללי
שה"מ 12/00 1/00 870-1029 העוקבת התחלובה על הגופני והמצב היובש תקופת אורך השפעת ל ירוו כללי

שה"מ 12/00 1/00 870-1031
 המלטה גדילה. ביצועי על לתחלופה עגלות על ההריון של האחרון השליש במהלך צל השפעת

בתחלובה חלב ויצור
ד. ורנר כללי



המוסד שם סוף התחלה קוד א ש הנו ראשי חוקר תחוס
החקלאי המחקר מינהל 3/01 1/99 415-0043 חלב מוצרי של המדף היי על המשפיעים גורמים י. רוזנטל כללי
החקלאי המחקר מינהל 3/01 1/99 415-0044 המקומי בשוק החלב למוצרי איכות ומדדי הרכב י. רוזנטל כללי

בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0101 מלגות כללי
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 354-0083 הבקר רפת תשתית י. ברוקנטל כללי

בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0297 קיבוצית חלב ביקורת במשקי בחלב אוריאה התנהגות א, עזרא כללי

החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 354-0115
 של התורשתי והבסיס התנובה ברמת ההשפעה ותלות החלב חלבון והרכב כמות על הקייץ השפעת

הפרה
ח. ברש כללי

החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 354-0119 גבינה מי חלבון ידי על חלב והפרשת יצור של בקרה א. שמאי כללי

החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 360-0085
 החם עומס הקלת חלב: פרות של וביצועים פיזיולוגיים מדדים עלי ופוטופריודה חום עומס השפעת
לילה האבסת ידי על החמים בעמקים

י. אהרוני כללי

החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 463-0186 התחלובה לאורך ריכוזו השתנות לדינמיקת בהתיחסות פרטנית גישה החלב: חלבון על השפעה א. מלץ כללי
בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0298 גופני שיפוט א. עזרא כללי
בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0296 ביפעת הרפת מוזיאון ש. דורי כללי
בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0293 העדר ספר מחשב כללי

החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 355-0078 התרגום בתהליך מודיפיקציה של בדרך בחלב החלבון רמת שיפור א. ברש כללי
בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/98 לחלב הבקר לעזר מקצועי כלכלי מודל א. עזרא כללי
בקר מגדלי התאחדות 12/00 1/00 111-0295 וניהולית כלכלית תוכנה פיתוח המשך ב. חנוכי כללי

החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/00 463-???? מספוא גידולי באיסוף טכנולגיים שיפורים ס. כץ מספוא
החקלאי המחקר מינהל 1/02 1/99 138-0005 בפלחה עשבים הדברת ה. בוקסבאום מספוא
החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/00 258-0120 מסחריים בשדות בקיה להדליית חדשים גידולים בחינת ד, קישנבסקי מספוא
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 258-0130 לחלב נקר להזנת לתירס חלופי קיצי מספוא סורגום: ט. קיפניס מספוא
החקלאי המחקר מינהל 2/02 3/99 417-0371 בבקר תחלואה בעקבות בתחמיצים רעלנים המצאות קביעת ג. אשבל מספוא
החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/98 417-0378 תנובה גבוהות פרות להזנת בעל מספוא סורגום ושימור גידול ג. אשבל מספוא

שה״ט 12/00 1/00 870-???? לשחת חריע זני מבחני ש. כיתאין מספוא
שה"מ 12/00 1/00 870-0112 למספוא קטניות זני של ארצי זנים מבחן א. צוקרמן מספוא
שה"מ 12/00 1/00 870-0115 שנתיים רב אספסת זני מבחן א. גלבוע מספוא

החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/00 258-0113 חלב לפרות אלטרנטיבי סיבי כמזון אפילה חיטה י. לשם מספוא
החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/00 259-0120 תבור בתלתן לאפילות סלקציה ש. גלילי מספוא

חיפה אוניברסיטת 12/02 1/00 859-0010  של ביולוגית לבקרה החברתי-אפשרות בנורן לפוטפריודה ותרמורגולטוריות רבייתיות תגובות
האוכלוסיה גודל

א. חיים מספוא

שה"מ 12/00 1/00 870-0113 למספוא תירס זני של ארצי זנים מבחן א. צוקרמן מספוא
שה"מ 12/00 1/00 870-0111 למספוא חיטה זני של ארצי זנים מבחן א. צוקרמן מספוא

החקלאית 12/01 1/99 668-0007 היבוש לפני עטיני תוך אנטיביוטי טיפול השפעת י. וישינסקי עטיו
החקלאית 12/01 1/99 668-???? אנטיביוטי טיפול ובחינת המלטה לפני בעגלות אאורוס סטאפ ע. שווימר עטין
החקלאית 12/01 1/99 668-???? קליניות דלקות של הארעות על סלמונלה !1017 במוטנט חיסון השפעת י. עפרון עטין

הוטרינרי המכון )2/02 1/00 846-0280 כפיסטור הטרמית רגישותו ובדיקת פרטוברקולווים מיקובקטריום של אמיתי בזמן איבחון מ. שפר עטין
החקלאית 12/02 1/00 668-0013 ראלי האיש במשק עטיו מדלקות הנגרמים הנזקים של כלכלי כימות ש. פרידמן עטין

הוטרינרי המכון 12/01 1/99 846-0276 קליניות תת עטין מחלות וגילוי העטין לבריאות כסמן ביואלקטרוכימי גלאי א. שרן עטין



המוסד שס | סרח התחלה קוד א ש נו ה שי קררא זזו תזזוס
הוטרינרי המכון 12/02 1/00 846-0279 בעטין החיסונית התגובה על והשפעתם אגלקטיא לא - סטרפטוקוקים א. שרן עטיו

שה״ס 12/02 1/00 870-1027 העטין לבריאות והפטמות העטין מורפולוגית שבין הקשר ע. שושני עטיו
אורנים מכללת 12/01 1/99 819-0041 חלב בפרות קוליפורמית עטיו דלקת במודל תאים התרבות מדכא חומר של טיפוליים הבסיס מ. מריקובסקי עטין

הוטרינרי המכון 12/00 1/98 846-0271 עטין במחלות הדבקות לסיכוי והקשרו בעטין החיסון מערכת תאי בהתפלגות הגנטי המרכיב קביעת ג. לייטנר עטיו
הוטרינרי המכון 12/01 1/99 846-0274 וסט״אג ס״א ע״י קלינית תת עטין נגיעות למניעת הפיטמה מבוא בתעלת תרופתי טיפול א. שרן עטין
הוטרינרי המכון 12/01 1/99 846-0275 שליליים הסטפילוקוקים מקבוצת לחידקיס וזולה מהירה אבחון שיטת פתוח מ. שפר עטין

החקלאית 12/02 1/00 668-???? אנטיבקטריאליים עטיולחומרים חידקי רגישות לבדיקת מעבדתית מערכת כיול נ. שפיגל עטין

שה"מ 12/00 1/00 870-1035
 התחלובה והתמדת פוריות לבין החלב תנובוז של יומית הבין התנודתיות שיעור בין המתאם בדיקת
חלב בפרות

ד. הוכמן פוריות

הוטרינרי המכון 12/02 1/00 840-0256 הזירמה איכות לקניעת הזרע בנוזל הורמונלי בפרופיל שימוש א. שור פוריות
שה"מ 12/01 1/00 870-1024 עוקבים בייחומים פרות של הפדומטרית הפעילות השנות בהינת ד. הוכמן פוריות
שה"מ 12/01 1/00 870-1034 עדה דהשפיע שעשויים גורמים ובחינת עגלות אצל הפדומטרית הפעילות איפיון ד. הובמן פוריות

לחקלאות הפקולטה 12/00 1/98 820-0134 לחלב בבקר הפוריות לביו שלילי אנרגייה מאזו ביו הקשר ד. סקלן פוריות
שה"מ 12/00 1/00 870-1038 דרישות לגילוי פדומטרית מערכת בעזרת לבשר הבקר בעדר הפלה גורמי של ודהוי בדיקה ר. גבריאלי פוריות

החקלאי המחקר פינהל 12/00 1/98 361-0076 היחום בתחילת 0א1<1־1ב- טיפול ידי על חלב פרות של הפוריות שיפור מ, קאים פוריות
לחקלאות הפקולטה 12/00 1/98 820-0141 ופרות עגלות של צהובים לגופים והתמינותם זקיקים התפתחות השחלתי, התיפקוד השוואת ד. וולפנזון פוריות

החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 352-0085 מסועפות חייא עתיר חלבון אביסת ידי על חולבות פרות של ההתעברות שיפור ר. בראב-טל פוריות
החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 353-0166 איכותה על 011,ב\י פרים זירמת העשרת השפעת א. ערב פוריות

החקלאי המחקר מינהל 12/01 1/99 361-0079
 חלב בעדרי מוקדם עוברי מוות ומועד שכיחות ולקביעת הריון לזיהוי בחלב פרוגסטרון בדיקת

בידשראל
מ, רוזנברג פוריות

לחקלאות הפקולטה 12/02 1/00 820-0162 חלב בפרות הריון של מוקדם זהוי ר. מידן פוריות
החקלאי המחקר מינהל 12/00 1/98 361-0075 לשיפורה אמצעים והצעת חלב פדות אצל נמוכה לפוריות הגורמים לאיפיון שיטה פתוח י. פולמן פוריות
החקלאי המחקר מינהל 12'02 1/00 361-0080 ת של הפוריות המפהיתימאת גורמים אפיון התעברותן לשיפור דרכים ומצחאת מלו מ, קאים פוריות
החקלאי המחקר מינהל 12/02 1/00 353-0147 עוברים יצור לצורך מובחרות מפרות בייציות שאיבת א, ערב פוריגת

~־.............: ' 12/01 1/99 361-0078 מועד 1-19 שיא מועש היחום, הופעת תזמון ת אצל הביוץ ו ת הלב פיו הו תגובה גבו מן י. פול ת פוריו
לחקלאות הפקולטה 12/02 1/00 820-0161 הלב פרות של הנמוכה הסתו פוריות לבין הקיצי החם עומס של הדחוי האפקט בין הקשר ד. וולפנזון פוריות
לחקלאות הפקולטה 12/02 1/00 820-0160 ההזרעה לפני במחזור הפרוגסטון רמת להעלאת 881 ב־ שמוש ר. מידן פוריות


