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 111166666-דוח סיכום לתכנית מחקר מספר                        
 

גורמים המשפיעים על יעילות מערכת הצינון בפרות חלב והקשר 
 לייצור חלב ופוריות

  
 "החקלאית" -עמי ארנין

 "החקלאית" מחלקת רפואת עדר ואפידמיולוגיה, -מיכאל ואן סטרטן
 
 .מבוא1

מובילות בעולם בתחום צינון פרות לחלב  לצורך הפחתת שראל נחשבת כיום כאחת המדינות הי

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

ל אף שבחלק מהעבודות עשל הצינון הנובעים בעיקר משיפור בייצור החלב ובביצועי הפוריות. 

תמקדו הרבית העבודות מם ואופן ביצוע הצינון, נבדקו שיטות שונות של צינון, בהתבסס על מיקו

שצוננו באופן אחר או שלא ו אלכעומת לרות שצוננו באופן מסוים בפדדי ייצור חלב ופוריות מב

נוסף לכך, במידה ונבדקה טמפרטורת הגוף, היא נבדקה בצוננו כלל , ורובן נעשה במשק בודד. 

, לא נבדקה הטמפרטורה לפני ואחרי צינון באופן מדגמי במספר פרות במשך שעות שונות של היום

יתן נבאיזה קצב וכגון: עד כמה  שובות נותר ללא מענה,חבאותן הפרות. על כן, מספר שאלות 

אולץ? לכמה זמן נשארת הורדת מאוורור ו רטבההלהוריד את טמפרטורת הגוף של הפרה ב

פות, מספר מאווררים הטמפרטורה שהושגה בצינון לאחר הצינון? האם וכיצד מדדים כגון צפי

לפרה וכמות המים להרטבת הפרה בפועל משפיעים על היכולת להוריד את טמפרטורת הגוף של 

הפרה? שאלות אלו חשובות מכיוון שהן יכולות לתת מענה לשאלות בעלות משמעות כלכלית כגון: 

ים צר צינון? מהי צפיפות המאווררים הרצויה? מהי כמות המשל חמהו הגודל האופטימאלי 

 האופטימלית? באיזו תדירות כדאי לצנן פרות ולכמה זמן?

 
 . מטרת המחקר2

מצוא ולכמת משתנים המשפיעים על מידת ירידת חום הגוף של פרה בזמן צינון למטרה היא ה

בחצר הצינון, מטרה נוספת היא להעריך את השפעת יעילות הצינון בכלל אזורי הרפת על מדדי 

 יצור ופוריות.

 
 . שיטות3

 .2162  קיץ בחודשי בנגב המערבי חלב משקי 22 -ב תבצעה סוף הנתוניםאי

 שלבי המחקר:

    מספר, המאווררים מספר, החצר גודל -וסביבתה צינון חצר נתוני של וחישוב מדידה ( 6        

 משך, הרטבה/אוורור מחזור משך,לדקה המתזים ספיקת,הצינון בקבוצת הפרות מספר, המתזים

. המדידה ביום החצר באזור הטבעית הרוח מהירות, הסביבה טמפרטורת, הצינון של הכולל הזמן

 .באזור האבוס וסככת הרביצה במשק שמופעלים הנוספים הצינון נתוני כל נלקחו כן כמו

. לצינון הכניסה לפני הקבוצה מתוך פרות לעשר וקצב נשימה רקטלית חום מדידת (2

 יעילות הערכתחישוב ההפרש ו ורךלצ פרות לאותן נוספת מדידה הצינון תום לאחר

 .הצינון
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 ויושוו ינותחו הנתונים. הקיץ בחודשי המשק של והפוריות הייצור נתוני (            בדיקת6      

 .בניסוי האחרים ולמשקים החורף בחודשי המשק לנתוני

, צינוןה חצר לתפעול אופטימאליים ערכים קבעונ, הנתונים כל של סטטיסטי ניתוח(      4      

 .והפוריות הייצור נתוני על הצינון איכות השפעת תיבדק

 

 תוצאות. 4

לאחר איסוף הנתונים וניתוח ראשוני שלהם הוחלט לאחד אותם עם קובץ נתונים שנאסף בקיץ 

 42קודם בצפון הארץ לצורך קבלת מסד נתונים גדול יותר. התוצאות המוצגות להלן כוללות 

ב המערבי. בוצע ניתוח סטטיסטי של הנתונים המאוחדים בעזרת משקים מצפון הארץ ומאזור הנג

מודל )מעורב( ליניארי. נבדקו קשרים בין הפרמטרים השונים ליעילות הצינון כאשר המשתנה 

 שנבחר כמשתנה תלוי היה טמפרטורה רקטאלית לאחר הצינון.

 

ן לראות את מסוכמים כל הנתונים אשר נאספו בחצרות הצינון ובסביבתן.נית 1בטבלה מס' 

המשמשים  רהשונות הרבה בין המשקים . נמצאו הבדלים גדולים מאוד בכמויות המים והאווי

 בחצרות הצינון.

טמפרטורת היציאה  למסכמת את הגורמים אשר נמצאו כמשפיעים ע 2טבלה מס' 

מהצינון.טמפרטורת הכניסה לצינון נמצאה בעלת השפעה מובהקת על טמפרטורת היציאה 

דקות  64-דקות לצינון הנמשך פחות מ 44ן לראות  שכאשר משווים צינון הנמשך מעל מהצינון.נית

מעלה. לעומת זאת קבוצת  1.26הטמפרטורה הרקטאלית של פרות בקבוצת הצינון הקצר גבוהה ב 

 44דקות לא נמצאה נחותה בהורדת חום גופן של הפרות בהשוואה לצינון מעל  61-44הצינון בין 

לפרה וכמות המים לפרה בצינון נמצאו כשני גורמים אשר מקיימים ביניהם  רדקות. ספיקת האווי

אינטרקציה. קבוצת ההשוואה הייתה הקבוצה אשר נמצאה ברבעון התחתון בערכי המים 

. שלוש הקבוצות האחרות היו בשלושת הרבעונים העליונים באחת או בשתי הקטגוריות. רוהאווי

נחותה לעומת שלוש הקבוצות האחרות אולם שלוש קבוצת שני הרבעונים התחתונים נמצאה 

 הקבוצות לא נבדלו באופן מובהק ביניהן.

 

ניתן לראות שכאשר נבדקו רק צינוני הצהרים שבהם הפרות נכנסו לצינון חמות  3בטבלה מס'  

דקות. בקבוצת צינוני הצהרים נמצאה הקבוצה  44יותר נמצא יתרון מובהק למשך צינון ארוך מ

 ברבעון תחתון בנתוני המים והאוויר כעדיפה על שאר שלושת הקבוצות. אשר לא הייתה

 
 : פרמטרים שונים של חצרות הצינון שנמדדו1טבלה מס' 

 משתנה מינימום מקסימום ממוצע סטיית תקן

 )מ"צ( טמפרטורת סביבתית 25.3 37 31.6 2.96

 )אחוזים( לחות סביבתית 24 72 47.5 12.4

 ון כולל )דקות(זמן צינ 20 75 42.7 11.6

 שטח חצר הצינון )מ"ר( 88 336 203.9 56.5

 מספר פרות 33 173 88.5 28.8

 )מ"ר לפרה( צפיפות הפרות 1.54 4 2.41 0.63

 )מק"ש( ספיקת אויר כוללת 84000 1440000 449309 304286

 ספיקת אויר לפרה )מק"ש לפרה( 3033 30000 3525 0033

 לפרה בצינון ) ליטר לפרה(סך מים  0.96 73.6 20.9 17.7
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 : הקשר בין מספר גורמים לטמפרטורת גוף אחרי הצינון 2טבלה מס' 

 משתנה   אומדן Pערך 

 טמפרטורת גוף לפני צינון   0.51 0.0001>

 :זמן צינון בדקות 35> 0.23 0.0002

0.1926 0.06 36-44  

 0 >45  

 ספיקת אויר וכמות מים    

 רבעון התחתון במים ובאווירלא ב   0.25- 0.004

 רבעון תחתון באוויר אך לא במים   0.18- 0.0381

 ררבעון תחתון במים אך לא באווי   0.19- 0.0309

 רבעון תחתון במים ובאוויר   0 

 ליטר לפרה 2.5ערך רבעון תחתון מים=
 מק"ש לפרה 5203יר=וערך רבעון תחתון או

 
 

 ים: נתונים של צינוני הצהר3טבלה מס' 

       

 משתנה   אומדן Pערך 

 טמפרטורת גוף לפני צינון   0.55 0.0001>

 זמן צינון בדקות 35> 0.49  0.0001>

0.0019 0.24 35-45   

  0 >45   

        

 ספיקת אויר וכמות מים      

        

 לא ברבעון התחתון במים ובאוויר   0.27- 0.0079

 באוויר אך לא במים רבעון תחתון   0.15 0.4093

 רבעון תחתון במים אך לא באוויר   0.1- 0.4474

 רבעון תחתון במים ובאוויר   0  

 ליטר לפרה 2.5ערך רבעון תחתון מים=      

 מק"ש לפרה 5203ערך רבעון תחתון אויר=      
 
 
 
 . דיון5

ם ויעילותן בהורדת בעבודה זו נעשתה מדידה השוואתית של מערכות צינון במשקים רבים ושוני

חום גופן של הפרות. ניתוח תוצאות המחקר מראה שלטמפרטורת הכניסה לצינון השפעה 

מובהקת על טמפרטורת היציאה. הדבר מדגיש את החשיבות של מערכת הצינון בכלל אזורי הרפת 

שרו )אבוס,סככת הרביצה( ואת החשיבות של פערי הזמן בין צינונים בחצר הצינון. נתונים אלו יאפ

 אל חצר הצינון בטמפרטורה נמוכה יותר ולכן גם לצאת מהצינון קרות יותר. סלפרות להיכנ

הנתונים מראים גם שבכדי להשיג צינון אפקטיבי ברוב שעות היום יש להקפיד על זמני צינון בין 

 44צינון ארוך  מדקות נמצא נחות מצד אחד ומצד שני משך  64דקות.משך צינון קצר מ  61-44

דקות. לעומת זאת מצאנו שבשעות הצהרים  61-44דקות לא נמצא כבעל יתרון לעומת צינון של 

דקות . מכאן  44שבהן הטמפרטורה גבוהה קיים יתרון במשך צינון מעל  ישל קיץ ישראלי אופיינ
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בשעות שניתן לדרג את משך הצינון כך שבשעות קרירות יותר משך הצינון יתקצר ולעומת זאת 

 דקות, בכדי להשיג צינון מיטבי. 44החמות של היום חשוב להקפיד על משכי זמן ארוכים,מעל 

מקיימים בניהם אינטראקציה. נמצא שלמעט בשעות  רכמו כן נמצא שנתוני המים והאווי 

מעל הרבעון התחתון לפחות באחד משני הנתונים. הקבוצה שהייתה ברבעון  אהצהרים יש להימצ

ני המים והאוויר נמצאה נחותה לעומת שאר שלוש הקבוצות האחרות. לעומת זאת התחתון בנתו

כשבדקנו את צינוני הצהרים נמצא שקיים יתרון למשקים אשר נמצאו מעל הרבעון התחתון גם 

במים וגם באוויר. קבוצת משקים זאת נמצאה כבעלת יתרון מובהק על פני שלש הקבוצות 

 האחרות.

רך צינון יעיל יש ליצור בכלל הרפת תנאים שבהם הפרות מגיעות לחצר לסיכום ניתן להמליץ שלצו

דקות בתלות  44הצינון בטמפרטורה נמוכה ככל הניתן. משך הצינון צריך להיות סביב 

ליטר לפרה בצינון ולשמור  2.2בטמפרטורה הסביבתית.  יש להרטיב את הפרות בכמות מים מעל 

יוון שלא נמצא יתרון לשימוש בכמויות מים גבוהות , מק"ש לפרה. מכ 2161על ספיקות אויר מעל 

הפחתת כמויות המים בצינון מהערכים הגבוהים הנהוגים בחלק מהמשקים יכולה להביא 

לחיסכון ניכר בעלויות המים והביוב. כמו כן, שימוש מופחת במים והפחתת הרטיבות בסביבת 

 הפרה יכולים לתרום לבריאות הטלף, העור והעטין.

וספת דרושה בנושא הצינון כדי לבדוק האם ניתן לצמצם  את השימוש במים וזאת בכדי עבודה נ 

 להקטין את העלויות הישירות של צריכת המים ועלויות הפינוי שלהם.

 

 תודות. 6

 למשקים שהשתתפו בניסוי

 לקרן המחקר של מועצת החלב על מימון הניסוי

 
 . רשימת ספרות7

– והפעלה של מערכות צינון להתקנה המלצות ום הקיץעם ח ההתמודדות  פלמנבאום י. .6 
 פרסומי שה"מ.

                                                                                                            
פרסומי הפקולטה            -ם להקלת עומס החוםאמצעיה ע. שיקולים בבחירה וההפעלה של ברמן. 2

 קלאות, האוניברסיטה העברית.                                לח
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 תקציר בעברית

חלב, ירידה נזקי עקת החום בקיץ הישראלי כוללים ירידה באכילה הגוררת ירידה בתנובת ה

באחוזי ההתעברות והארכת ימי הריק על כלל המשמעויות הכלכליות הנובעות מכך. ממשק 

הצינון האינטנסיבי המקובל במרבית הרפתות בארץ כולל אוורור וצינון באתרים שונים ברפת . 

. להלן חצר תהמאמץ העיקרי מופנה לצינון בחצר ההמתנה לחליבה או בחצר צינון ייעודי

רפתות חלב פרמטרים שונים הקשורים לחצר הצינון ולסביבתה  22חקר הנוכחי נבדקו בהצינון.במ

בכדי לנסות לקבוע מהי הדרך הנכונה ביותר לבנות ולהפעיל את חצר הצינון בכדי לקבל תוצאות 

 יעילות ככל הניתן מבחינת הורדת חום גופן של הפרות.

דקות כאשר  61-44נון יעמוד על תוצאות המחקר מראות שצינון מיטבי יושג כאשר משך הצי

הצינון נעשה לא בשעות החמות ביותר . בשעות הצהרים של קיץ ישראלי טיפוסי  יש להעלות את 

מקימים ביניהם אינטראקציה ונמצאו בניסוי   רדקות. נתוני המים והאווי 44משך הצינון מעל 

מים צריכות להיות מעל מעליהם בשתי קטגוריות אלו. כמויות ה אערכי מינימום אשר יש להימצ

ליטר לפרה בצינון אולם לא נמצא יתרון לשימוש בכמויות מים גדולות אשר משמשות בחלק  2.2

מק"ש  לפרה. לצפיפות הפרות בחצר הצינון לא  2161צריכה להיות מעל  רמהרפתות. כמות האווי

ת השונות נמצאה השפעה על איכות הצינון.בהמשך ינותחו נתוני היצור והפוריות של הרפתו

השפעת כלל מערך הצינון בכל האתרים ברפת על נתונים אלו.עבודה נוספת דרושה בנושא  קותיבד

הצינון כדי לבדוק האם ניתן לצמצם  את השימוש במים וזאת בכדי להקטין את העלויות הישירות 

 של צריכת המים ועלויות הפינוי שלהם. 
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Abstract 

The typical Israeli summer with its hot and humid climate result in heat stress that 

causes reduced feed intake, reduced milk production and impaired fertility 

performance. This leads to economic losses. 

Most of the dairy farms have cooling systems in different locations. The main effort 

in cooling the cows is done in the waiting area before the milking parlor.  

In this study we measured some of the parameters in the cooling yard and it’s 

surroundings trying to evaluate their influence on cooling affectivity. The study was 

performed in 22 different farms. 

An attempt was made to give suggestions for the optimal construction and operation 

of the cooling yard that will achieve better results. 

Our results show that a cooling session should last for 36-45 minuets during most of 

the day. At noontime, when temperatures are high, a cooling session should be longer 

and last for more then 45 minuets. The amount of water that we use should be more 

then 7.2 liter per cow per session of cooling. However, we did not find any advantage 

in using high volume of water, as is done in some of the farms in this study. The 

amount of air should be more then 2830 sqmh per cow. Crowding the cows had no 

effect on cooling affectivity. 

The next stage of the study will analyze the effect of the cooling system in various 

locations in the farm on the herds production and reproduction performance. A future 

study will focus on reduction of the amount of water in the cooling yard. Such 

reduction will have economical and health benefits.   


