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 עליית רמת החיים בעולם מעלה את הביקוש לבשר הבקר
 

 ייצור הוולדות בעדרי הבקר לבשר נעשה
 בשטחי מרעה המוגבלים באפשרות ההרחבה  

 ולכן הגדלת הייצור  

 תלויה ישירות בהגדלת ביצועי הגמילה בעדרים

 

 של עדרי בקר לבשר( גמילת הוולדות)פוטנציאל היצור  תאורטית

 (יש תאומים)ממספר הפרות הנחשפות לפרים  100%גדול מ 

 

 בפועל אחוזי הגמילה נמוכים בהרבה      



 
 :מחייב ניהול רווחי של בעלי חיים יצרניים

 

 ניהול של מאזן האנרגיה  ( 1
 (HP)להוצאה  (MEI)האכילה ההפרש בין :  הוא (RE) הייצור

  

 בריאות ורבייה: ניהול אירועים( 2

 

 ,טריפות, מזג אוויר: בקרה שליטה ותגובה לאירועים שונים( 3
 ...   גנבות    



 

 עדרי הפרות של בקר לבשר

 חיים בתנאים דומים לחיות בר

 

 ניהול העדר לא נסמך על מידע שנמדד על ידי מכשור

 

 הידע והניסיון שלו, הניהול מסתמך על יכולות הבוקר

 

 בעדרים רבים בעולם גם המפגש  

 של הבוקר עם העדר אינו תדיר  

    



 במחקרינו פתחנו שיטות למדידת מאזן האנרגיה והרכב המרעה הנאכל על ידי הפרות
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 פיתוח הידע במחקר נסמך על שימוש
במכשור ושיטות יקרות שאינן זמינות  

 למגדל עדרי הבקר לבשר

 

המחשוב  , התפתחות האלקטרוניקה

והתקשורת בעולם פותחת דלת לייצור 

מכשור לניטור ובקרה מרחוק של עדרי 

 לבשר בעלות סבירההבקר 
 



 :  פיתוח של מערכות לעדר בקר בשרהאתגרי 

 

 לייצר ציוד עמיד לאורך זמן בתנאי הסביבה של הבקר( 1 

 

כלומר מידע שישפר את  , להעביר מידע רלבנטי לבוקר( 2 

 שרידות הפרות ואת ביצועי הגמילה של העדר

 

לבעל  )ל במחירים כדאיים למשתמש "לעשות את הנ( 3 

 (העדר
 

  



 

השימוש במערכת הבקרה מרחוק יספק למגדל מידע בזמן אמתי  

 .ועל אירועים בעדרהמצב התזונתי של העדר על 

 מערכת כזו תאפשר יישום של ממצאי המחקר

  (  כי למחקר ולבוקר יש אותו ציוד) 

 

ההחלטות של הבוקר יסתמכו על מידע אובייקטיבי שיתקבל  

 .  בזמן אמתי

 

עם השנים המערכת תשתכלל מהניסיון של הבוקרים בשימוש  

 (  מערכת לומדת)בה 

  



 מערכת מווניטור
המערכת פועלת ללא צורך בבניית תשתיות בשטח  

 (  תקשורת לווייניתה)

   

הקולר נבנה במיוחד לעמידות בתנאי המרעה ולשימוש  

יעיל באנרגיה שמסופקת מפנלים סולריים לסוללה  

 .  נטענת

 

בקולר יש מערכת אלקטרונית ומחשוב שמתרגם  

  פעילויות 3באלגוריתם מיוחד את נתוני חיישני תאוצה ל 

 .ומנוחה רעייה, הליכה: של הפרה

 

ונתוני שלושה  של משך פעילויות הפרה הסיכום היומי 

הפרות במהלך היממה משודר בחצות   מיקומים של
 .  שלנו (Server)בתקשורת לוויינית אל המחשב 

 

ולמחשב   לסמרטפוןמעובד במחשב ומועבר באינטרנט 
 של המגדל 



 מערכת מווניטור
 

מנתחת מידע שמגיע מהקולר באמצעות אלגוריתם שפותח על  ( HMS)המערכת 

 .ידינו מתוך נתונים שפורסמו בעיתונות מדעית מבוקרת

 :את משך הפעילויות היומי של הפרות לנתונים שלהאלגוריתם מתרגם 

 שהעדר אוכל   איכות המזון                     

 . של העדר( מצב תזונתי)זן האנרגיה אונתוני מ                      
 

 :השינויים הפרטניים בפעילות מיום ליום משמשים לקביעת

 אירועי תחלואה*                

 קביעה   ←תאריך המלטה צפוי  ←תאריך התעברות  ← ייחומים*          

 .של תפקוד פרי הרבייה( ימים 46לאחר שני מחזורי ייחום )מוקדמת                

 אירועי מזג אוויר קיצוניים  * 



Satellite Based System Concept 
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Internet 

Farmer  

Smartphone 

MOOnitor 
Server 



Electronics 

• Inertial sensor 

• GPS 

• Satellite communication modem 

• Two ways RF communication 
module 

• Solar energy source 

• Microprocessor 

• Battery 



 קביעת שלושת פעילויות הפרות

 מתבססת על חישוב שמבוצע על נתוני הפלט של מד התאוצה 

חישוב זה מחשב שני ערכי סף שקובעים את הגבול בין 

 הפעילויות

 

 לרעייה   מנוחהקובע גבול בין  ראשוןסף עליון 
 

   להליכה רעייהקובע את הגבול בין שני סף עליון 

 הליכה רעייה  מנוחה
800 k 4500 k 



 המידע שמופיע על מסך הסמארטפון של הבוקר
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כל השלבים הראשונים של בדיקת המערכת על הבקר  

בשיתוף פעולה ועזרה נהדרת קיבוץ גלעד נעשו בעדר 

 :צוות הבקר לבשרשל 

קובי כהן ויתר , יפתח מזר, אביב מורן, רון מרדכי
 ,  העובדים

 

 !!!!! תודה רבה על העזרה הגדולה

 :פעילות הקולרים נבדקה במגוון רחב של שטחי רעייה
  



 :יציבות הספים שמבדילים בין הפעילויות נבדקה ב
 

 מרעה עשבוני ירוק ועסיסי   
 ,  ומרעה בשלבים שונים של התבגרות והתייבשות

 ,  רעיה בשלפים, רעייה בקמל
 

 באזור אלונים( חורש)רעייה במרעה מעוצה 

 . בשטמשפחת ובעדר של צביקה ברוש בעדר של  
 

 !!!!תודה רבה על העזרה הגדולה



 בדיקת המערכת כולה 

 פרות  150קולרים בעדר של  29נעשית עם 

 בקיבוץ כפר סאלד 

 6/7/15מה 

 הרבה תודות לצוות בקר כפר סאלד

 שוסטראיציק , ארנון שושן, אלעד יציב , ניר בס

 ..  .ועודלשאלות ועוד , הסבלנות להטרדות, על העזרה הגדולה



 הספים נבחנו בתנאים השונים

על ידי השוואה בין תצפית ישירה על הפעילות מול ( 1 

 רשום  ישיר במחשב של ערכי החישוב

קביעת הפעילויות בעזרת מהירות תנועת הפרה  ( 2

מול אגירת נתוני חישוב הפעילויות   GPSשנבדקה עם 

 שחושב מפלט נתוני מד התאוצה

ניתוח הספקטרום של התפלגות הפעילויות המחושב  ( 3

 במהלך היממה

    

 



קביעת פעילות הפרה חישוב אלגוריתם מווניטור מול קביעת מהירות 
 GPSתנועה ב 

20 

Comparison of processed Accelerometer data to GPS (reference) 
speed shows excellent correlation 

Km/hour 

Alpha Grazing_rot.avi
Alpha Grazing_rot.avi
Alpha Video.mp4


 השוואת תצפית על פעילויות הפרה מול חישוב בקולר

21 

 .  אזורי החפיפה בין הפעילויות קטנים ביותר :לסיכום
 יש שונות פרטנית קטנה אך זניחה בספים



 מדידות פעילות הפרות נעשתה בעונות שנה שונות 

חישוב מאזן האנרגיה בעונות השונות וולידציה 

 של חישוב המאזן מול מדידות אלטרנטיביות  ( תיקוף)

 

 זיהוי אירועים על ידי מערכת מווניטור



מנוחה כולל  
 לעיסות

 לעיסות

 רעייה

 הליכה



 זיהוי אירוע בריאותי
 (משך רעייה יומי(ם בגלעד יחיסון פה וטלפי
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 יום החיסון



 תחלואת פרה



Kfar Szold Cow 216 Daily activities, MOOnitor screen 
presentation (Calving 4/9/15) 
 

 גמילה
8/12/15 

ייחום  

4/11 
 ייחום

24/11 
ייחום  

15/10 

 בכפר סאלד  216אירועי ייחום וגמילה בפרה 



 זיהוי ייחומים חישוב נגזרות של יחס בין פעילויות
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השפעת הגשם על משך הרעייה  -נתוני פעילות הפרות 
 כתוצאה מעליית איכות המרעה 

Pasture quality 
increased after 
the first rain 
=> more 
grazing time 

Consumed 
forage ME 
(Mcal/kgDM) Cow activities 

איכות המרעית  משך פעילויות יומי

הנאכלת  
(Mcal/kgDM) ME   



 השוואת קביעת ערך המרעית הנאכל באלגוריתם מווניטור  
 (מנהל המחקר יאן, חוסיין, לבנה)של דגימות צואה  NIRAלערך הנקבע בעזרת אנליזת 

The system provide 
reliable information 
about the  
consumed forage 
quality 

 

Allow quantified 
decisions about the 
pasture usage 
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y = 0.7251x + 0.6618
R² = 0.9148
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Weaning 
Weaning 

  (קולרים 29) פעילות יומית עדר כפר סאלד

אירוע  

 גמילה

7
/7

/1
5

 



 כפר סאלד מאזן אנרגיה של העדר ואיכות המרעית הנאכלת 

 [ג"ק 462בתחילת הבדיקה ( 2012ילידות )משקל פרות ]



In
ta

ke
 (

kg
D

M
/d

ay
 

 (חומר יבש)צריכת מזון יומית , כפר סאלד

 של המזון הנאכל( אנרגיה מטבולית)וערך  



Not lactated cows 

Lactated cows 

של פרות הערכת שינוי משקל גוף יומי , כפר סאלד

 ( רובם לפני המלטה)ופרות לא מניקות  מניקות

 ג חלב ליממה"ק 5מחושב לפי ייצור 



)%(  כפר סאלד פרופורציית 

מספר הפרות המניקות בעדר  

 בתקופת הבדיקה



End 

משוקלל לפי , של השינוי היומי במשקל הפרות, הערכה לפי מווניטור

 הפרופורציה של פרות מניקות בעדר   



. השוואת השינוי במשקל הפרות בין הערכת האלגוריתם של מווניטור לבין חישוב מתוך השינוי במשקל הגופני  

 בשני החישובים שינוי המשקל מיוחס לשינוי משקל רקמת שומן בפרה בוגרת 

Fat Tissue 

By BCS 

By MOOn 



 סיכום
 : אם נחזור לאתגרים שהזכרנו בהתחלה

 לייצר ציוד עמיד לאורך זמן בתנאי הסביבה של הבקר( 1 

 כלומר מידע שישפר את שרידות הפרות ואת ביצועי הגמילה של העדר, להעביר מידע רלבנטי לבוקר( 2 

 (לבעל העדר)ל במחירים כדאיים למשתמש "לעשות את הנ( 3 
 

היו לנו בהתחלה בכפר סאלד בעיות שקולרים  . הקולרים עובדים יפה על הפרות( 1

כל הקולרים נמצאו  . שמוקף מפרופיל מרובע, נתפסו באבוסים ונפלו בגלל מעבר צר לראש
 (.  GPS)חלקם נמצאו באמצעות שידור מיקומם , והוחזרו לפרות

אנו בסוף תכנון משקולת ונעילת חגורה . חיזקנו את התפיסה של החגורה ולא היו יותר נפילות

 .    חדשים שיחליקו גם על פרופיל מרובע

צריך להשקיע בהגשתו בצורה . הקולרים וניתוח הנתונים מייצרים מידע אמין( 2

אחוז   30כיום ירידה של , לדוגמא אירועים בריאותיים צריך לדרג (א, מעובדת יותר לבוקר

  (ג, צריך להכניס למערכת ניתוח משוכלל יותר של ייחומים (ב. באכילה מתריעה כבר על מחלה

מתבטא  )צריך להכניס מידע על אירוע המלטה  (ד, צריך לשלב את מיקום הפרות בהתרעות

 .  יבואו עם הזמן(..... ו, (ה(. במיקום ובהתנהגות

 תחשיב כלכלי שלנו מראה שהמערכת תחזיר את ההשקעה בה כבר בשנה הראשונה( 3

    



 תודה על ההקשבה  
 ? שאלות 

 תודות מקרב לב לצוותי בקר

 

 עדר קיבוץ גלעד

 עדר צביקה ברוש 

 טבשעדר משפחת 

 עדר קיבוץ כפר סאלד



בהמשך שקופיות בנושאים שונים באם יעלו שאלות או 
 להרצאות אחרות  





Activities thresholds – Direct observation  
 



Solar Power Supply 

• Collars operate 7 days without charging 

• Panels can charge battery in 2 hours 



Environment Heat Resistance of the collars  

• Measurements of maximum temperature inside the 
collar 

• Maximum measured temperature is 66 C, well below 
85 C limit of the electronics 


