
 

 

 
 

 
 

 מזג אוויר קיצוני השבוע 
 

 

 

    לכל הרפתנים שלום רב,

 

השבוע הולכים להיות עומסי חום קיצוניים בכל רחבי הארץ. עומסי החום יעלו בהדרגה במהלך היומיים  

 הקרובים )שני ושלישי( כאשר ימים רביעי וחמישי יהיו עם עומסי חום קיצוניים במיוחד. 

 

 טמפרטורות ולחות צפויים ימים ב' + ג' 

 

 אזור טמפ' מקסימום  טמפ' מינימום  אחוזי לחות  עומס חום לפרות 

67-81 30-15  הר 32-35 23-24 

78-72  60-50  חוף ושפלה 33-35 23-25 

88-73  20-10  27-25  44-40  עמקים פנימיים  

 

 טמפרטורות ולחות צפויים ימים ד' + ה'

 

מקסימום טמפ'  טמפ' מינימום  אחוזי לחות  עומס חום לפרות  ראזו   

80-67  15-30 24-22  37-34  הר 

78-74  50-60 25-24  38-35  חוף ושפלה 

88-74  10-20 27-25  46-42  עמקים פנימיים  

 

 עומסי החום הולכים להיות גבוהים במיוחד במהלך הימים הקרובים כפי שניתן לראות בטבלה. 

ל אזורי הארץ ואף נגיע לערכים  בשבוע הקרוב נעבור את ערך זה בכ THI 72עומס חום לפרות נחשב כערך מעל  

 ויותר בעמקים החמים.   85מתקרבים  ה

ופס את הפרות בשיא הקיץ לאחר שהפרות כבר גל חום זה להבדיל מגל החום שחווינו באמצע מאי ת

כפי שהגיעו בחודש מאי. הנזק הכבד של עומס מגיעות אליו  ןסובלות מעומסי חום מתמשכים ולכן אינ

יצור  ומס קצר טווח אלא בעיקר מעומס חום ארוך טווח המוביל לפגיעה גם בי החום נובע לאו דווקא מע

 החלב אך גם במדדי רבייה ושיעורי התעברות.

 מספר נקודות להתייחסות: 

 רגילה בכל משק.  צינוניםלהקפיד על שגרת  חשוב מאוד  .א



 

 

 
 

חשוב מאוד לבצע צינון לילה. מעבודות רבות אנו רואים שצינון הלילה עוזר מאוד להורדת   . ב

ום הנמוך טמפרטורת הפרות ומאפשר להן התחלת יום חדש בצורה יותר טובה. כמו כן, עומס הח

 צינון יעיל יותר. יותר בשעות הלילה מאפשר

כמו כן, חשוב להקפיד על חשוב לשים לב להימצאות מים קרירים בשוקת בכל שעות היממה.  . ג

 ומוצלות שקתות נקיות

יש לשים לב למשך זמן המים במהלך הצינון )יחס מים :  אוויר( , להקפיד שהפרות לא יתייבשו   .ד

 אםהאידוי. יש להוסיף זמן מים לגמרי בין כל מנת מים על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל של 

 .םהאינטרווליאו לקצר את  צריך

בכל אמצעי הצינון הקיימים ואף להוסיף צינונים לפחות לתקופה הקרובה  על כל רפת להשתמש .ה

( במקום צינון ככל האפשר. למשל, לתת שני צינונים בשעות הצהרים )בין חליבת צהרים לערב

 אחד. עדיף שני צינונים יותר קצרים מאשר צינון אחד ארוך יותר.

)בעיקר בפוריות(, ולכן חשוב   חשוב לזכור שהפרה אוגרת עומס חום הפוגע בה לטווח ארוך  .ו

 מאוד לא להסתכל רק על ייצור החלב לטווח הקצר אלא גם על הטווח הארוך.

הצינון חשוב מאוד גם משום רווחת הפרה. נושא שתופס יותר ויותר משקל בענף הרפת וחובה  .ז

 עלינו להתייחס אליו. 

 

 

 ובעיה בנושא ניתן ליצור קשר. לכל שאלה

 

 בברכה, 

 

 מגדלי הבקרתאחדות ה – יניב לבון

 קלאות , משרד החבקר, שה"מתחום  –הלל מלכה 

  חזאי משרד החקלאות – מרק פרל

 

 

 

 


