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The Volcani Centre המכו ן  להנדסה ח קל א ית 
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?בח זרה / בכוון החץ : התרחיש המעגלי 

יותר חליבות
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תדירות חליבה

↑↓
ומוצקיותנובת חלב 

↑↓
צריכת מזון ומים

↑↓
תדירות חליבה

הפע ו לה עקר ו ן  
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ניסויתוצאו ת 
  קבוצה 

מובהקות ביקורת טיפול 
 *   3.14  2.98 ברובוט צריכת מזון מרוכז, בק"ג:

 *   2.23  2.43 במאביס החיצוני 
 ל.מ.  5.36  5.42 סה"כ 

 ל.מ.  3.39  3.31מספר ביקורים מוצלחים ברובוט לפרה ליום 
 ל.מ.  35.4  35.8תנובת חלב יומית, ק"ג חלב לפרה ליום 

 ל.מ.  10.4  10.8תנובת חלב בביקור ברובוט, ק"ג חלב לפרה לחליבה 
 ל.מ.  3.37  3.44אחוז שומן  
 ל.מ.  3.14 3.11אחוז חלבון  
 ל.מ.  4.99 4.95אחוז לקטוז  

 ל.מ.  135  226תאים סומטים (באלפים) 
 ל.מ.  32.0  32.8חמ"ש, בק"ג 
 ל.מ.  31.3  34.0חמ"מ, בק"ג 

  19.9ממוצע אכילת בליל באבוס, בק"ג ח"י לפרה ליום 

  1.40 1.41ממוצע נצילות מזון, בק"ג חלב לק"ג ח"י 
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ניסויתוצאו ת 
טיפול 

  שומן
( %) 

 חלבון
 ( %)

 לקטוז
( %) 

 סומטיים
x1000 

חלב  
(קג) 

שומן  
(קג) 

חלבון 
(קג) 

חמ"מ 
(קג) 

קבוצת 
ביקורת 

3.08 
(0.09) 

3.09 
(0.08) 

4.82 
(0.05) 

361 
(172) 

34.26 
(1.35) 

1.05 
(0.04) 

1.05 
(0.04) 

32.63 
(1.12) 

קבוצת 
ניסוי 

3.16 
(0.09) 

2.99 
(0.06) 

4.76 
(0.05) 

242 
(60) 

37.74 
(1.11) 

1.18 
(0.03) 

1.12 
(0.03) 

35.51 
(0.84) 

 0.039 0.117 0.011 0.022 0.532 0.391 0.117 0.514מובהקות 1
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ניסויתוצאו ת 
חמ"מ קג שומן קג חלבון

ecm kg fat kg prot.
Control= Average 43.3 1.5 1.4 ק.ביקורת
Exp= Average 48.1 1.7 1.5 ק.ניסוי

Paired t-Test 0.0 0.1 0.1
t-test not paired 0.0 0.0 0.1

Control= STD 6.6 0.3 0.2
Exp= STD 6.0 0.3 0.2
Control= SE 1.7 0.1 0.1
Exp= SE 1.5 0.1 0.0
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ניסויתוצאו ת 
חמ"מ קג שומן קג חלבון

ecm kg fat kg prot.
Control= Average 44.5 1.5 1.4 ק.ביקורת
Exp= Average 45.7 1.5 1.5 ק.ניסוי

Paired t-Test 0.6 0.7 0.4
t-test not paired 0.6 0.8 0.5

Control= STD 8.4 0.3 0.3
Exp= STD 6.7 0.3 0.2
Control= SE 2.0 0.1 0.1
Exp= SE 1.6 0.1 0.1
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: דוגמ ה ל ממשק  י שראלי מ דיניות  ה קצאת  מז ון

: העק ר ון 

!  ) מ ח יר  (לע ודד  פר ה  שמיצר ת  חל ב ע ש יר  במו צקים 

" מים"פר ה  שמיצ רת  "  לד כא"
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: דוגמ ה ל ממשק  י שראלי מ דיניות  ה קצאת  מז ון

: יום30מיום המלטה  עד 
 מרוכז מזון קג 10כ "סה).  במאביס החיצוני5 - ברובוט ו5(ג " ק5+5  
ליום

: יום60 עד 30
קג 12כ "סה).  במאביס החיצוני7 - ברובוט ו5(ג " ק5+7   

: יום60אחרי 
 קג 14עד ). ג בשבוע" ק2עליה הדרגתית של  (5+9חלב  > מ"חמ   
 ליוםמרוכזמזון 

 קג 7מעל ). ג בשבוע" ק2ירידה הדרגתית של  (5+2חלב  < מ"חמ   
 ליוםמרוכזמזון 

שינויהקצאה ללא : חלב = מ"חמ
4+2: יום לפני יבוש15
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: ממשק  י שראלי מ דיניות  ה קצאת  מז ון

8.33.914.42ניסו י      
8.34.553.73ביקורת      

Total feedSelf feederRobotטיפול

Feed intake (kg/cow/day)

8.84.004.82ניסו י      
9.54.564.94     בקורת

Total feedSelf feederRobotטיפול
Feed allocation (kg/cow/day)
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: ממשק  י שראלי מ דיניות  ה קצאת  מז ון

t-Test0.0280.0030.0000.0100.0000.2160.042
3.153.024.6938.171.191.1536.08ניסו י 

3.053.104.7936.061.081.1134.35ביקורת 

טיפול
 שומן
 (%)

חלבון 
 (%)

 לקטוז
 (%)

 קג
חלב

 קג
 חלבוןקגשומן

 קג
מ"חמ

3.2ניסוי         
3.0ביקורת        

מספ ר חל י בות טיפול 


