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חדשות נעה ינואר 2021 -
פעולות בנעה לכבוד תחילת השנה החדשה
עם תחילת השנה החדשה מומלץ לעבור על הדברים הבאים בנעה:
 .1דו"ח סיכום חודשי של כל השנה שהסתיימה
 .aהזדמנות טובה לסכם מקצועית את השנה עם אפשרות להשוות לשנה
קודמת.
 .bשימו לב שנתוני החלב הם בליטרים לפי חלב מיוצר (שיווק  +פנימי שדווח).
 .cמגיעים לדוח דרך תפריט ניהול עדר>> דוחות ניהול עדר>> דוח סיכום
חודשי.
 .2דוח מקצועי
 .aהדוח שמסכם ביצועים לפי נתוני ביקורת החלב החודשית.
 .bמגיעים אליו דרך התפריט חלב>> כללי>> דוחות מקצועיים.
 .cזהו המקום לראות נתוני תחלובות מתוקנות חמ"מ  305יום ,הנתון הזה הוא
ההשוואה הטובה ביותר לנתוני ייצור החלב בשנה קודמת מכיוון שמכיל את
גורמי התיקון של ספר העדר.
 .3תוכנית ייצור – זו העת לבדוק את ההנחות שישנן בתוכנית הייצור לשנת 2021
ולעדכן אותן במידת הצורך.
 .aשימו לב שרצועת החלב החריג "התרחבה" ל ( 5%מתעדכן אוטומטית).
 .bחשוב מאוד לדווח בנעה את כל החלב המיוצר ,כולל זה שמופנה ליונקיה או
לשימושים אחרים .כדאי לדווח אותו גם בתפריט חלב>> שיווק וייצור
חלב>> צריכה פנימית ,וגם בתוכנית הייצור.
 .cמס' פרות ליציאה – מס' היוצאות משפיע מאוד על תוכנית הייצור וגם
העיתוי של הוצאת הפרות .אפשר גם ל"שחק" עם זה ולשנות קצת את
המספרים ולראות את ההשפעה של זה על התוכנית השנתית .בסוף רצוי
לשמור את התוכנית המעודכנת ע"י לחיצה על האייקון המתאים בסרגל ,זה
יאפשר לנו לבדוק בעתיד את הביצוע מול התכנון.
 .4בקשה בנוגע למספור העגלות שנולדות
 .aחשוב מאוד כאשר מדווחים המלטה ,להקפיד לתת מספרי כוויה ומספרי
ספר עדר זהים .זה יקל מאוד על הזיהוי של העגלות ,שבבוא היום תהפוכנה
לפרות בעדר.
 .bמספור זהה של כוויה וספר עדר יקל מאוד גם על מלאכתו של מבקר החלב
בעת ביצוע הביקורת.

מערכת תבל  -שעורי בית והצטרפות למערכת
 .1יותר מ 400 -רפתות כבר מעבירות נתונים לתבל .יותר מ  100כבר התחברו
למערכת .מי שעדיין לא עשה את ההכנות להתחברות למערכת החדשה ,מוזמן
לעשות זאת בהקדם.
 .2ניתן להצטרף לתבל ע"י כניסה לאתר ההתאחדות ולחיצה על הכפתור של "תבל"
כפי שמודגם באיור הבא:

 .3שימו לב שההתחברות לתבל אפשרית רק לרפתות שעובדות עם נעה .מומלץ
לקרוא את ההנחיות באתר לפני ההרשמה למערכת.

