




 מתוך תקנות צער בעלי חיים

,  שטח המחייה שבו מוחזקים העגלים יאפשר לכל עגל לבצע   
לסובב  , לשכב, לקום: כל אחת מפעולות אלה, ללא קושי

 .לנקותו באמצעות לשונו ולפשוט גפים, את גופו

 :השטח הפנוי מציוד לכל עגל בקבוצה לא יפחת מהמפורט להלן
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 שנה/ק"מ 18           -פרה חולבת  

 שנה/ק"מ 16                 -פרה יבשה  

 שנה/ק"מ  8 -( 'ח 16-24)עגלים /עגלות

 שנה/ק"מ  6  -( 'ח 6-16)עגלים /עגלות

 שנה/ק"מ  3  -(  'ח 3-6)עגלים /עגלות

 שנה/ק"מ  2          -'  ח 3יונקים עד 

    כת כ    ת ז  



 ג"ק 22

 חומר יבש

75% 

 'ל 20 נעכלות

 שתן
 פרש רטוב

 ג"ק 42

 ג"ק 5.5

 חומר יבש

 ,ביום( ר"ח)ג "ק 62כ מפרישה הפרה כ "סה

 .חומר יבש 10%המכילים כ 

 (.י"ח)ג זבל בשנה "ק 2000כ "סה

   2006רוזן . ס* 



 ג"ק  11

 חומר יבש

75% 
 נעכלות

 'ל 25
 שתן

 פרש רטוב

 ג"ק 12

 ג"ק 2.75

 חומר יבש

 ,ביום( ר"ח)ג "ק 37כ מפריש העגל כ "סה

 .חומר יבש 20%המכילים כ 

 ( "ק 500)         



75% 
 נעכלות

 'ל 11.5
 שתן

 פרש רטוב

 ג"ק 8.2

 ג"ק1.875

 חומר יבש

 ,ביום( ר"ח)ג "ק 20כ מפריש העגל כ "סה

 .חומר יבש 30% - 25%המכילים כ 

 ( "ק 300)       צ  

 ג"ק  7.5

 חומר יבש



 פת  ן  פ   

 י אידוי"ייבוש הזבל ע



 ?למה ליבש את הזבל

 .מניעת זבובים

 .שיפור יכולת הערום של הזבל

 .מניעת ריחות/הפחתת

 .  הקטנה משמעותית של נפח הזבל

 (.פעילות מיקרוביאלית)קידום תהליכי קומפוסטציה 



 ?למה ליבש את הזבל

 מניעת זבובים

 שיפור יכולת הערום של הזבל

 מניעת ריחות/הפחתת

 הקטנת משמעותית של נפח הזבל  

 קידום תהליכי קומפוסטציה  





 

 = full truckload    = partial truckload 
Fresh Manure  Compost  
Volume = 100 m

3 Volume = 30 m
3 

 
 

 
 

  

 
 

# of truckloads = 8.3 # of truckloads = 2.5 

 







 20% 

 חומר יבש

 Iיום 



 Iiיום 



 IIIיום 

 30% 

 חומר יבש



זבל מדרכים לאחר  
י "ח 20%הגירוד 

במשקל נפחי  
  938של 
 ליטר/גרם

זבל מדרכים שלושה 
. ימים לאחר הגירוד

הפסד . י"ח 30%
  315נפח נוזלים של 

 ק"סמ



 !!הקטנה משמעותית של הנפח 

פינה בעל   (מאי –אוקטובר )לאחר שבע חודשים 
 .ק זבל"מ 200המשק 

 ( .פרות 50)ק לפרה לשנה "מ 7כלומר 

 .לפרה, (המופרשת)המקובלת , חצי מכמות הזבל



 ?למה ליבש את הזבל

 מניעת זבובים

 שיפור יכולת הערום של הזבל

 מניעת ריחות/הפחתת

 הקטנת משמעותית של נפח הזבל  

 קידום תהליכי קומפוסטציה  











 !!שיפור יכולת הערום של הזבל 

 ר  "מ 120ק זבל על משטח של "מ 280אחסון 



 ?למה ליבש את הזבל

 מניעת זבובים

 שיפור יכולת הערום של הזבל

 מניעת ריחות/הפחתת

 הקטנת משמעותית של נפח הזבל  

 (פעילות מיקרוביאלית)קידום תהליכי קומפוסטציה 



מקובל להניח כי חומר גלם מתאים לקומפוסטציה הוא  

ויחד עם זאת  60%-50%בעל תכולת רטיבות של 

בעל רטיבות נמוכה  , בחומר יבש יותר. מאוורר היטב

עלולה הרטיבות להגביל את הפעילות  , 50%-מ

עלול , 60%ובחומר רטוב מעל , המיקרוביאלית

 המחסור באוורור להגביל את הפעילות



החום הנכלא בערימה גורם לעליית הטמפרטורה של  

מעלות מתפתחת   45-בטמפרטורה שמעל ל. החומר

אשר (. חום-אוהבי)א תרמופיליים "אוכלוסייה של מ

.  מעלות 60-הטמפרטורה המיטבית לפעילותם היא כ

המכונה  , הטמפרטורה בשלב החם של הקומפוסטציה

מעלות   70 -ל 55נותרת בין , גם השלב התרמופילי

כאשר החום המופק מהפעילות המיקרוביאלית  , צלזיוס

  שומר אותה בתחום זה



 65% 

 חומר יבש



 ?למה ליבש את הזבל

 מניעת זבובים

 שיפור יכולת הערום של הזבל

 מניעת ריחות/הפחתת

 הקטנת משמעותית של נפח הזבל  

 קידום תהליכי קומפוסטציה  



,  בתנאים מיטביים נמשך מחזור ההתפתחות•
 .שבוע ימים, מביצה לבוגר

הפיכת הערימה חושפת את הרימות לאויבים •
 .טבעיים וחום הערימה גורם לתמותה

 

 





 סיכום יתרונות הייבוש
לפחות  )גורם לצימצום משמעותי בנפח הזבל המטופל 

 (.בחצי

בעקבות פעילות מיקרוביאלית ערימת הזבל מתחממת 
 .ומקבלים זבל נקי יותר מזרעים ופתוגנים

מאפשר לערום את הזבל לגובה ובכך לחסוך שטח אחסון 
 (.חסכון בתשתיות)רב 

מביא לפגיעה משמעותית באוכלוסיית הזבובים וכמו 
 .כן למניעת ריחות רעים

 דורש ממשק קפדני  

 חיסרון



























 תודה על הקשבה


