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המקפידי על ממשק צינו נכו בקי לכל קבוצות הפרות ,יבואו על שכר בשיפור התוצאות
המקצועיות והכלכליות של הרפת .את התשתית לממשק משוכלל של הצינו הניח חברנו ד"ר
ישראל פלמנבאו .הילל מלכה מדרי שה"מ בעמקי ,הוא ממשיכו במערכת ההדרכה ,ומביא
המלצות מפורטות על אי רצוי לעשות את הצינו טוב יותר
החור המבור מאחורינו ,בורות התחמי מלאי ופנינו אל הקי בתקווה שיעבור עלינו קי
רגוע .הקי אכ בפתח וסימניו מוכרי; הימי חמי ,לפעמי א פוקדי אותנו שרבי קצרי,
אול הלילות עדיי קרירי.
בכל שנה ,קיימת התלבטות כפולה :מתי ואי להתחיל את הצינו באביב ומתי ואי לסיי אותו
בסתיו .לכ ,יש להסתכל על תקופת הצינו כעקומת פעמו ,כלומר ,הפעלה הדרגתית שהולכת
ועולה עד שמגיעה לשיא בחודשי יולי!אוגוסט ,ושוב ירידה הדרגתית לקראת הסתיו .התלבטות
זו נובעת בעיקר מהשונות בי השני ,באופ שבו מתחיל הקי ובאופ שבו הוא מסתיי.
כיצד קובעי את עוצמת הצינו?
המדד אשר על בסיסו מומל לקבוע את עוצמת הצינו הוא טמפרטורת הלילה .הפרה הינה בע"ח
גדול אשר לוקח לו זמ להתקרר ,ולהפ .לכ ,כל עוד הפרה "נהנית" מלילות קרירי המאפשרי
לה להיפטר מעודפי חו ולהגיע במצב נוחות לתחילת היו ,נית לצמצ את הצור בצינו במש
היו.
א כ ,מתי ואי כדאי לצנ?
כאשר טמפרטורת הלילה מגיעה באופ קבוע ל– 18מעלות מומל להתחיל לצנ ,ולהתחיל ע
צינוני אחה"צ .מומל להרחיב את הצינו כאשר טמפרטורת הלילה עולה באופ קבוע על 20
מעלות .כאשר טמפרטורת הלילה עולה באופ קבוע מעל  23מעלות ,מומל להגיע להפעלה מלאה
של הצינו )כולל צינו הלילה( .מכא אנחנו יורדי בעקומת הפעמו; כאשר טמפרטורת הלילה
יורדת באופ קבוע מ! 20מעלות מומל להפסיק את צינוני הבוקר .כאשר טמפרטורת הלילה
ממשיכה ויורדת באופ קבוע מ– 18מעלות ,מומל להפסיק ג את הצינו הנית בשעות הערב
ולהמשי לצמצ בהדרגה את מת הצינו עד להפסקתו.
חשוב להיות עקביי בהפעלת הצינו במיוחד בעונות המעבר ! האביב והסתיו ,המאופיינות
במעברי חדי מימי חמי לקרי ,ולהפ .לכ ,יש להשתדל לא "לשגע" את הפרות ולדבוק
בכוו שהתחלנו; הפעלת הצינו באביב היא בכוו של הרחבה ,ככל שנכנסי לקי  ,ובכוו של
צמצו בשלהי הסתיו עד הפסקתו.

חצר ההמתנה וחצר צינו ייעודית
הצינו העיקרי והיעיל ביותר )נכו להיו( מתאפשר בחצר ההמתנה או בחצר צינו ,ע"י הרטבה
ואוורור מאול  .מומל להתקי מערכת כזו בכל משק ,כדי להקל על הפרות הממתינות לחליבה.

יש לזכור כי בחודשי הקי הפרות גבוהות התנובה מייצרות חו מטבולי רב וכאשר אנו מצופפי
אות בחצר אנו מכבידי עליה .לכ חשוב מאוד להקפיד כי בחצר ההמתנה יהיו לפחות שני מ"ר
לפרה )במיוחד למשתמשי בחצר זו לצינו הפרות בי החליבות( .בנוס ,חשוב להקפיד שמערכת
ההרטבה אשר תותק תית כיסוי מרבי ,כ שבכל נקודה בחצר שבה תעמוד הפרה היא תתרטב
)במינימו זמ( באופ שהמי יחדרו את הפרווה ויגיעו לעור הפרה.
ישנ ממטירי רבי .מומל להשתמש במתיז בעל ספיקה גבוהה ,המופעל בלח נמו )1.4–1.1
אטמוספרות( .בכ נבטיח טיפה גדולה שלא נישאת ברוח ושתגיע לפרה ותרטיב אותה .כמוכ,
מתיזי אלו ה בעלי קוטר הרטבה גדול ,ולכ נית להשתמש בפחות מתיזי למ"ר ובכ לחסו
במי ולחסו בתשטיפי הנוצרי בעקבות הצינו .את מערכת ההרטבה מומל להתקי בגובה
של  2.3מטר מעל גב הפרות.
תנאי הכרחי נוס ליעילות הצינו הוא האוורור .נית להשתמש במאווררי בקוטר  24אינ '36 ,
אינ ' ו– 78אינ ' .את המאווררי מומל להתקי בגובה של  2.5מטר מעל גב הפרות ,באופ
שיתקבל כיסוי מלא של כל שטח החצר ,ובכל נקודה שבה תבחר הפרה לעמוד ,מהירות הרוח
תהיה לפחות  3מ' לשנייה .חשוב לזכור כי אידוי מתאפשר כאשר מהירות הרוח היא לפחות  3מ'
לשנייה.
כיצד יש להתקי את המאווררי?


מאווררי  24אינ ' יותקנו במקביל ,כשהמרחק בי מרכז מאוורר למשנהו הוא  2מטר.
טווח אפקטיבי של המאוורר הינו  6מטר.



מאווררי  36אינ ' יותקנו במקביל ,כשהמרחק בי מרכז מאוורר למשנהו הוא  2.5מטר.
טווח אפקטיבי של המאוורר הינו  8מטר.



מאווררי  78אינ ' יותקנו במקביל ,כשהמרחק בי מרכז מאוורר למשנהו הוא  3מטר.

טווח אפקטיבי של המאורר הינו  12מטר.
הכוו המומל להצבת המאווררי הוא מכוו מכו החליבה לתחילת החצר .במידה והצבה זו הינה
מול הרוח השלטת ,אזי מומל להפו את כוו ההצבה .במקרה של רוח צד משמעותית מומל
להתקי וילו לעצירת הרוח.
הפעלה לסירוגי של המטרה ואוורור תעשה באמצעות בקר או טיימר ,שיאפשר המטרה למש כ–
 30שניות ואוורור למש כ– 4.5דקות לסירוגי .המערכת תופעל כל זמ המתנת הפרות לחליבה.
בי החליבות מומל להפעיל את המערכת למש  45דקות לפחות לכל קבוצה.
נית לחסו במי ובתשטיפי בחצר הצינו ע"י הפרדה בי הרטבת הפרות במחזור הראשו
והשני ,כאשר הפרות מגיעות יבשות ,לבי המחזורי הבאי ,כאשר הפרווה שלה כבר לחה.
שימוש מסוג זה בבקר חכ יאפשר לתכנת את ההרטבה הראשונה והשנייה לזמ ממוש יותר
לעומת שאר מחזורי ההרטבה ) 45שניות ו! 15שניות בהתאמה(.

צינו במדר האבוס
נית לצנ על המדר באמצעות מתיזי )צלב של ארבע מתיזי( המותקני בקדמת המאווררי,
ובספיקות הנעות בי  56–28ליטר לשעה .מומל להשתמש במאווררי בקוטר  24אינ '' )או 20
אינ '( ,מאוורר לכל  6מטר.

צינו הפרה היבשה
תקופת היובש הינה צומת חשוב ומרכזי ,המפגיש את סיו התחלובה מחד ואת ההכנה לתחלובה
העוקבת מאיד .מחקר רחב ומקי שנעשה בנושא )גבי עדי וחוב'( בח אותו לעומקו והניב
תוצאות ברורות .פרות יבשות אשר צוננו במהל תקופת היובש היו מעורבות בפחות אירועי
מטבולי לאחר ההמלטה )עצירת שליה ,דלקות רח ,קטוזיס ,קדחות חלב והיסטי קיבה( ,ותנובת
החלב והחמ"מ עלתה בתחלובה העוקבת בפרות אשר קבלו צינו במהל היובש וההכנה ! עלייה
של כ! 500ק"ג בתחלובה.
על מנת לאפשר לפרה המלטה ותחלובה מיטביי יש לספק לה את התנאי הבאי:
•

שטח מחייה של  15מ"ר ו! 20ס"מ שוקת לפרה.

•

שטח אבוס בעוד.

•

מנה זמינה בכל שעות היממה .בתקופת הקי מומל  ,במידת האפשר ,לחלק את המנה
בשעות הלילה.

•

צינו הפרה היבשה הינו התנאי החשוב ביותר .את הפרה היבשה נית לצנ על המדר
באמצעות מתזי )צלב של ארבע מתזי( המותקני בקדמת המאווררי ,ובספיקות
הנעות בי  56–28ליטר לשעה .מומל להשתמש במאווררי בקוטר  24אינצ' )או 20
אינ ( ,מאוורר לכל  6מטר .אפשרות נוספת היא לצנ את קבוצת היבשות בחצר ההמתנה
או לשלב בינה לבי צינו במדר.

אוורור הסככות
משקי רבי מתקיני מאווררי בסככות החולבות )נחלבות ויבשות( להחלפת אוויר,
להרחקת עודפי חו ,לחות וגזי רעילי ,ולייבוש המרב  .חשוב לדעת שלמטרה זו אנחנו
מחפשי מאוורר המעביר נפח גדול של אוויר ושאי חשיבות למהירות הרוח .לש השוואה,
מאוור  24אינ ' מעביר כ– 15,000מטר קוב לשעה ,מאוורר  36אינ ' מעביר כ– 23,000מטר קוב
לשעה ,מאורר  78אינ ' )הרקולס( מעביר כ– 110מטר קוב לשעה ,ומאוורר תקרה הליקופטר
מעביר כ– 650,000מטר קוב לשעה.

סיכו
צינו הפרות בישראל הוא הכרח ששכרו בצדו .הקי הישראלי אינו מותיר לנו בחירה – עלינו
לצנ ,א יש להקפיד על ממשק צינו נכו בקי לכל קבוצות הפרות .מומל לצנ את הפרות
 8!5שעות במצטבר ליו ,בהתא לאזור שבו נמצאת הרפת – אי די משקי ההר כמשקי עמק
בית שא .חשוב לזכור עוד ,כי עלות החשמל בשוט היא העלות העיקרית בהפעלת הצינו
והאוורור בסככות .לכ ,על מנת לקבל את מלוא התועלת מהפעלת המערכת מומל  ,כל שנה,
לפני תחילת העונה ,לפרק את המתיזי ,לפתוח סתימות ולהסיר את האבנית ,ולבדוק שכל
המאווררי תקיני ומוצבי במרחק ,בכוו ובזווית הנכוני.

