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 :מבוא.1
 
שראל נחשבת כיום כאחת המדינות המובילות בעולם בתחום צינון פרות לחלב  לצורך הפחתת י

העבודות הרבות שנעשו בארץ הראו רובן ככולן את היתרונות הכלכליים . עקת החום בעונת הקיץ

הצינון המקובל  ממשק. הנובעים בעיקר משיפור בייצור החלב ובביצועי הפוריותהפרות של צינון 

שעות ביממה עם מאווררי  42רפתות רבות בארץ מבוסס על אוורור סככות הרביצה במשך ב

מערפלים  לאורך / בנוסף לכך מותקנת מערכת של מאווררים ומתזים. הרקולס או הליקופטרים

. צינונים או קרובי מזון, מערכות אלו מופעלות בזמנים קבועים לאחר חליבות . מדרך האבוס

מתם של שני אתרי הצינון הקודמים היא מוגבלת ולכן עיקר המאמץ מושקע בצינון הפרות תרו

חצר הצינון שלוש לברוב הרפתות הקיבוציות מקובל להביא את הפרות . צינון/בחצרות ההמתנה 

הדבר דורש השקעה מרובה הן בכוח . פעמים בין החליבות 5עד  4ועוד  ותלפני חליבביום פעמים 

 . ת הוצאות על חשמל ומיםאדם והן מבחינ

בכדי לוודא  צינוןמאמץ הניכר מחייב בדיקה מתמדת של מערכות הצינון בחצר ההמובן ש

בשנים האחרונות נערכו בארץ מספר ניסוים אשר נועדו . שהביצועים שלה הם האופטימליים

 :מספר פרמטרים משפיעים על תפקוד ויעילות חצר הצינון. למקסם את ביצועי המערכות הללו

צפיפות , מספר הצינונים ביום, משך זמן הצינון, ( סוג וכמות)מתזים , ( סוג וכמות)מאווררים 

יותר בככל שנצליח למצוא את הדרך היעילה (. אוויר/מים ) משך האינטרוולים , הפרות בחצר

  .את עקת החום על הפרות להפחית עלויות ולצמצם ,ן הפרות נוכל לשפר את ממשק הצינוןונילצ

מערכות מתזים חדשות כחלק משיפורים אשר בוצעו  רבים ם האחרונות התקינו משקיםבשני

בהרבה מתוך אותן חצרות הותקנו מתזי . בחצרות קיימות או בעקבות בנית חצרות צינון חדשות

המשותף לשני סוגי . נוע של חברת נלסון-מתזי קו אקווה מאסטר של חברת נען דן גיין או 

 . באופן אופקי ולא בצורת קונוס כפי שהיה מקובל בעברמים ה פיזורהמתזים הוא 

 :המתזים מאפייני

ש ולכן יש להתקין מספר "ל 1999בעל ספיקה גבוהה של כ. מוצר חזק מסיבי ועמיד :נוע -מתזי קו

מחיר . קטן של מתזים בחצר נתונה דבר אשר יתכן שעלול לפגוע במידת הכיסוי של שטח ההרטבה

יפות גדולות אשר חודרות את שכבת השער של הפרה ומרטיבות את בעלי ט. ₪ 499כל יחידה כ

 .הטיפות הגדולות נוטות פחות להיסחף ברוח אל מחוץ לחצר הצינון. העור 



יש . תלוי במתז,ש "ל 159-459בעלי ספיקה של כ . מוצר עדין ופגיע יותר: מתזי אקווה מאסטר

 19מחיר כל יחידה כ. יותר אחידהוי מספר גדול של מתזים בחצר נתונה ולכן מידת הכיס ןלהתקי

ברוח אל מחוץ לחצר  יכולות להיסחף בעלי טיפות קטנות אשר חודרות את הפרווה פחות טוב ו. ₪

 .הצינון

 
 מטרת המחקר. 2
 
לבדוק האם יש הבדל בין שני סוגי המתזים ביכולתם להוריד את חום גופן של הפרות בעת הצינון                             

 .צר ההמתנהבח

 

 שיטות. 3
 

נוע בעלי  -מתזי קו 16מערכת אחת עם . מתנה הותקנו שתי מערכות מתזים מקבילותהבחצר ה

 .ש"ל499י אקווה מאסטר בעלי ספיקה של מתז 54עם  ההמערכת השניי. ש "ל 1999ספיקה של 

בכניסה לחצר הותקן שעון מים אשר איפשר למדוד את כמויות המים שנצרכות בכל אחת 

נוע הייתה בעלת ספיקה גדולה מזאת של מערכת מתזי אקווה  -מכיוון שמערכת הקו .מערכותמה

 25נוע ו  -שניות הפעלה למתזי  הקו 09מאסטר הוחלט לתקן זאת על ידי קביעת פרק זמן של 

נוע צרך  -לאחר תיקון זה כל אינטרוול מים של מערכת קו. שניות הפעלה למתזי אקווה מאסטר

הוחלט שהבדל . ליטר 109שניות צרכה  25במערכת אקווה מאסטר כל הפעלה של  ליטר ואילו 129

 .זה הינו זניח ולא יפגע בתוצאות הניסוי

פרות מקבוצה דומה מבחינת הרכב הפרות ותנאי  19פרות מקבוצה אחת והותאמו להן  19נבחרו 

במהלך . שבועלמשך ( לוגרים)בכל אחת מעשרים הפרות הותקנו אוגרי נתוני טמפרטורה. המחיה

השבוע נחשפו שתי הקבוצות לתנאי ממשק דומים למעט שני צינונים ביום אשר בהם קבוצת 

. נוע ואילו קבוצת הביקורת צוננה בעזרת מתזי אקווה מאסטר -הניסוי צוננה בעזרת מתזי קו

 . וקבוצת הניסוי הפכה להיות קבוצת הביקורת ולהיפך  cross overם בוצע  ילאחר שלושה ימ

 .מעורבהנתונים נותחו בעזרת מודל לינארי . ף הניסוי הוצאו הלוגרים והנתונים נפרקו למחשבבסו
 

 תוצאות. 4
 

נוע מבחינת יכולתם להוריד את חום גופן של  -מראות שקיים יתרון למתזי הקותוצאות הניסוי 

ם ספק אם כי קיי( 1' טבלה מס)ההבדל בין שני סוגי המתזים נמצא כמובהק סטטיסטית . הפרות 

ניתן לראות את נתוני המודל  1' בטבלה מס. לגבי המשמעות הקלינית ממשקית של הבדל זה

הפרות לאורך פרק הצינון ועד לשעתיים מתחילתו ' בטמפהמקסימלי נמצא שההפרש . הסטטיסטי

הכניסה של הפרות לצינון השפיעה באופן מובהק ' כמו כן ניתן לראות שטמפ. צ"מ 9.10עמד על  

 .לאורך הצינון כולו 'על הטמפ

עיקר הפער בין שני סוגי המתזים נוצר . ניתן לראות את נתוני המודל הסטטיסטי 1' בגרף מס

יתכן שהדבר נובע  .בפרק הזמן לאחר שהפרות עזבו את חצר הצינון  והלכו לאזור מדרך האבוס

 .נוע -מהעובדה שהפרות היו רטובות יותר בסיום צינון עם מתזי הקו



 

 

 

  כניסה לצינון וסוג המתז לחום הגוף של הפרות' הקשר בין טמפ: 1' טבלה מס           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הואגינלית של הפרות במהלך הצינון' השתנות הטמפ:  1' מס גרף

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 משתנה אומדן טעות תקן pערך 
 כניסה' טמפ 0.67 0.01 0.001>

 אופן צינון      
 אקווה מאסטר 0.13 0.04 0.003

 נוע-קו 0    



 
 דיון .5

 09לאחר שהפרות שהו בחצר הצינון במשך כ . תוצאות הניסוי מצביעות על יתרון קל למתזי קו נוע

הפער גדל עוד יותר לאחר . הגוף של הפרות בקבוצות השונות' פער בין טמפ חלהיפתדקות מתחיל 

בזמן זה סביר להניח שהפרות כבר עברו לאזור חצר הרביצה ויתכן . דקות מתחילת הצינון 69כ

נוע יצאו מחצר הצינון  -פרות אשר קיבלו צינון עם מתזי קוהבר לפער זה היא העובדה ששההס

כשהן רטובות יותר ולכן נהנו מהצינון גם כאשר שהו מתחת למאווררים באזור מדרך האבוס 

חשוב לציין שלמרות שההבדל בין שני סוגי המאווררים נמצא כמובהק . ובחצר הרביצה

בנוסף . קיים ספק לגבי משמעותו הקלינית ממשקיתו( צ"מ  9.10כ ) סטטיסטית הוא לא היה גדול 

ניתן להניח שאם נקפיד לשחרר את הפרות מחצר הצינון כאשר הן רטובות היטב נוכל לקבל אפקט 

 . גם עם מתזי אקווה מאסטרדומה 

 תודות. 6

ויים ברצוני להודות לאנשי רפת רמת יוחנן על העזרה בהתקנת מערכות המתזים ביצוע השינ

 .והשיפורים הנדרשים 

 .על שיתוף הפעולה הפורה במהלך ימי הניסויולה 'תודה מיוחדת לאמן צ

 .לקרן המחקר של מועצת החלב על מימון הניסויתודה גם 

 

 
 רשימת ספרות. 7
 
 
פרסומי – והפעלה של מערכות צינון להתקנה המלצות עם חום הקיץ ההתמודדות.   פלמנבאום י 1 

.מ"שה  
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 8. תקציר בעברית

 
ם והן מבחינת הוצאה על הן מבחינת כוח אד ,מאמץ רב מושקע בביצוע צינוני הפרות במהלך הקיץ

בשנים . ומופעלות בצורה המיטביתעל כן חשוב לוודא שחצרות הצינון מותקנות  ,חשמל ומים

של חברת נלסון  נוע  -מתזי קו. האחרונות מותקנים בחצרות הצינון בעיקר  מתזים משני סוגים

. מתזים אלו  עובדים בלחץ נמוך יחסית והם בעלי טיפות גדולות. ש "ל 1999בעלי ספיקה של כ

ש "ל 459בעלי ספיקה של כו מתזים אל. דן גיין השני הם מתזי אקווה מאסטר של חברת נען גהסו

.עובדים בלחצים גבוהים יותר והם בעלי טיפות קטנות יותר  

מבחינת יכולתם להוריד את חום גופן של  המתזים האם יש הבדל בין שני סוגי  בודק זה ניסוי

פרות מקבוצת  19ב( לוגרים) ' אוגרי נתוני טמפהושתלו . הפרות במהלך הצינון בחצר ההמתנה

הממשק הכללי של . שר פרות דומות מקבוצת חליבה בעלת מאפיינים מקביליםחליבה אחת ובע

שתי קבוצות היה דומה במהלך השבוע למעט שני צינונים אשר בהם קבוצת הניסוי קיבלה צינון 

לאחר שלושה . נוע ואילו קבוצת הביקורת צוננה בעזרת מתזי אקווה מאסטר -בעזרת מתזי קו

 .הניסוי הפכה לקבוצת הביקורת ולהיפךקבוצת   cross overימים בוצע  

. הנתונים נותחו במודל לינארי מעורב . בתום הניסוי הלוגרים הוצאו והנתונים נפרקו למחשב

נוע הורידו את חום גופן של הפרות באופן חזק יותר לעומת מתזי אקווה  -נמצא שמתזי קו

כי קיים ספק לגבי  הוא מובהק סטטיסטית  אם, ההבדל שנמצא היה כעשירית מעלה. מאסטר

 .המשמעות הקלינית ממשקית של הבדל  זה

אולם כל משק צריך לשקלל את כל  נוע -למתזי קו  (c0 0.13)  לסיכום ניתן לומר שקיים יתרון קל

 .מתאים לוהמתזים הסוג את הנתונים ולבחור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. ABSTRACT 
During the Israeli summer, the investment in heat stress abatement is large, in terms 

of labor, power and water. Therefore, it is important to ensure the optimal installation 

and operation of the cooling pan.  

The sprinklers installed in the cooling pans are usually one of two brands: 

1. Nelson pivot line sprinklers with a flow rate of 1000 l per hour require low 

pressure and produce large droplets. 

2. NaanDanJain Aqua master sprinklers with a flow rate of 250 l per hour require 

higher pressure and produce smaller droplets. 

This study examines the difference between the two types of sprinklers regarding their 

ability to reduce cow body temperature during the cooling session in the cooling pan. 

Temperature data loggers were installed in 10 cows from one milking group and in 10 

comparable cows from another milking group. Both groups had the same daily 

milking and cooling routine, except for two cooling sessions in which the pivot line 

sprinklers cooled the treatment group, and the aqua maser sprinklers cooled the 

control group. The groups were crossed-over after three days.  

The data collected and downloaded from the loggers was statistically analyzed using a 

mixed linear model. 

The study results show that temperature reduction was greater when cooling using the 

pivot line sprinklers. The difference (0.13 c0) is statistically significant but there 

remains a question of clinical importance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


