
 ול בקר לבשרדלגי ודלמשק מ

 
 ן, מחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאי.מגוט ריומ"ר ד י:ראהאח וקרח

 

 העיהב רתאווקע ר

ושיפור מתקנים, כל זאת  הביירים ממשק הזנה, ממשק אשקי מודל היא  להתמב בקהמע טרתמ

ה וממשק עבוד סיה לייצור דפומלה, במגא םיבעדר תויאות מקצועיות וכלכלוצלשפר תי כד

עדרי בקר לבשר כדי ליישם תוצאות מחקר  תלקח וצעהר. ובאזם שיתאימו למרבית המגדלי

 "ל.טחושהוגשו בחוות כרי דשא 

ת יומזון המוגש, לכן לימוד הבעהר ודהע מדויק שלא מתקיים רישום מפורט ול יםשקהמב רוב

ומפורט אחר מסודר ב דל מבוצע מעקו. במשקי המתמוגבל הנמסקנות הייסקת יות והשקהמ

נית שנקבעה מראש בשילוב בין החוקרים והמגדל, כלת םהתאבל המנוא העדר וביצועיו והו

 .תתיויהאמהמשקיות הבעיות  דאמינות ועשויות לשמש ככלי בלימו ןה התוצאות המתקבלות

 

 כניתהתרה להשיג ואמ ואות יעדה

ר הרועה בשטחי בקר לבשל ודל שמקי שבמ לחט"ו אדש יות כרוחמהמחקר  תצאוום תוייש 

 מרעה.

 

 שבוצעו תולועהפ ריאות

 בחורש.ל שק מודכמדה דרעי ממושב שומרה לשמש ויהל ש ומשק בחרנ

דר. כל פרה שתכנס למכלאה תקבל העמפקד וסימון  נה תהיהשוארעולה פר. הקהב ןימוס .1

.  ועד גמר המפקד(. מספרי 2השניה מספר.   1ונה תקבל מס. שרא ה,  )פריפלסט זןאומספר 

 מחשב.טיק מודפסים מקוריים. הכנסת הנתונים בסלפה

בה, ג. וג. וף ומראה חיצוני, בהגמבנה  פישל הבקר  . א. הערכת גזע ל םניותהנ םישור .2

 ם.ילפר יותרת פוקדיב של הפרים, ו. פניוב גצה. מ, scoringי ב גופני לפצל, ד. מקמש

 טחי אבוס ועוד. שמ, עה. ארגון מפה ופירוט גדרות, שקתות , דרכיםרהמ תלקוחפת מ .3

ל שרעה מר וייצ העדרים. קביעת כושר תועונרעייה שנתית עם פרוט ת ניתכתו תהכנ 

של דישון חנקני או זרחני. ת ם אפשרועות קחל ריתוא .ינהבוט בכרהחלקות השונות עם ה

לבקר באמצעות מפתח לקביעת כמות המרעה שפותח  ןזמיהעה רת המוכמת תבצע הערכ

 יל גולן.מחוז גל -משרד החקלאות ל, מתכנן מרעה שאירעל ידי מיכאל לו

 

 גהשהושעית וההתקדמות המקצו תירוט התוצאופ

 ת.אותן להציג תוציין לא נדיע י לכןמדקת בשלב האנמצ ניתכהתו

  

 להם פתרון בהמשך תלת ששי תעיוב

  .ייהבר ת תוכניותועצמאב בעדרים וריותהפת ברהגה. עמרי חטשל וצינו ספתומה הזנההל ועיי

 


