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 תקציר

האבסת כלל בעלי החיים ברפת ( 3102 – 3102)רפת הרדוף ניסתה בארבע השנים האחרונות 

של  מרבימתוך כוונה לשלוט בניוד הפרות בשטח המחייה שלהן ובכך לאפשר יובש . באבוסים ניידים

הגיעה רפת  ותפעולושינועו , לאחר תהליך ארוך יקר ומייגע של בחירת האבוס האופטימאלי. המרבץ

הרדוף למסקנה ששיטה זו כפי שנוסתה על ידם יקרה מידי לתפעול ברפת בגודלם ובסככות הקיימות 

 (.העדר מעצרות, מדרך, אבוס מרכזי)

 ייתרונות האבוסים הניידים
1
( נוחות וטבעיות אכילה, ללא פחת מיונים ,מרבץ יבש, שקט לפרות) 

 .ברורים ומנוצלים על ידי מספר קטן של משקים בארץ

 

Summary 

During the last four years (2013 – 2017) Harduf Dairy Farm (HDF) experimented the use of 

Mobile Feeding Trough (MFT) instead of the conventional static feeding troughs. The aim 

was to control the mobility of the cows in the shed, thereby enabling the bedding dryness to 

be optimal. After a long, expensive and complicated process of choosing the optimal MFT, 

conveying it and maintaining it for this period of time, HDF concluded that the MFT is too 

expensive for them to maintain.  

The advantages of the MFT
1
 (such as: quietness for the animals, dry bedding, no feed losses 

caused by pigeons, comfortable and natural eating) are obvious and as yet only small 

number of dairy farms in Israel are using it. 

 

 

 מבוא

 וחשיבה בחדשנות השנים במשך התאפיינה הרפת. בארץ היחידה האורגנית הרפת היא הרדוף רפת

 התנתקות, הפרות מרבץ קלטור כגון רעיונות. ולממשק החיים בעלי לרווחת הנוגע בכל יצירתית

 .הארץ חלקי בכל רבה בהצלחה ומיושמים פה צמחו קרות בכוויות הפרות סימון והפסקת מהביוב

 בזבל הטיפול זו תפיסה מתוך. כמטרד ולא משאב כאל הייתה תמיד לזבל ההתייחסות אורגנית כרפת

 מתוך. מכן לאחר השדות לדישון והוצאתו לזה דומה חומר או לקומפוסט הפיכתו, הסככה בתוך היה

 .ניידים אבוסים ידי על המרבץ בייבוש שליטה של הרעיון גם צמח זו תפיסה



 ניידים באבוסים השימוש וחסרונות יתרונות על מחקר לבצע הרדוף רפת החליטה 3102 בשנת

 והוחלט באירופה מקצועי בסיור ראינו הרעיון את. המרבץ וייבוש בקלטור השימוש מרעיון כחלק

 חיסכון עם יחד, הסככה לייבוש שיוביל שלהם המזון בעקבות בסככה הפרות ניוד. פה גם זאת לנסות

 יעיל ניצול כלומר סככה באותה לפרה המחייה שטח הגדלת כך ידי ועל ותפעולו בטון באבוס בצורך

 לאבוס חלקי באופן הרדוף רפת ובסיומו המחקר הסתיים 3102 בשנת. לנו קסמו קיים שטח של יותר

 .חודשים 2 עד 4 מגיל לעגלות הזנה כפתרון נשארה הניידים האבוסים שיטת. הרגיל

 .האחרונות השנים בארבע הרדוף ברפת שלמדנו כפי השיטה וחסרונות יתרונות על נספר זה בסיכום

 .כמותי מספרי סיכום ואינו הניסוי בשנות ברפת שאירע התהליך של תיאור הינו הסיכום

 

 וחומריםשיטות 

 לחולבות האבוסים בניית

 לאכול לפרות שנוח מקסימלי בגובה אבוס למצוא היה הרעיון. האבוסים של דגמים ארבעה נבחנו

 יוכלו הצדדים משני פרות שבו מקסימלי אבוס רוחב. הבליל את לחלק לסלף או למשאית ונוח ממנו

 תוכן עם ההתעסקות את חוסכת האבוס אמצא עד הגעה, האמצע עד האכילה בזמן ולהגיע לאכול

 לתפעל שנוח מקסימלי אורך, האכילה כדי תוך הבליל את לעצמן מקרבות והפרות מאחר האבוס

 לא אך הבליל בחומציות מעמד שיחזיק ועמיד חזק חומר, ממנו לאכול פרות למקסימום המאפשר

באירופה בסיור שראיונו האבוס. האבוס בשינוע מידי כבד יהיה
1

 שינוע. בליל ולא בלבד שחת הכיל 

 או שופל ידי על להתבצע שיאפשר מזלג ידי על מבוצע להיות היה צריך וממנה הסככה אל האבוס

 .רפת בכל הקיים טרקטור של אחורי מזלג

 לא כדי אבוסים של כפול סט רצינו כן כמו. ויקר ארוך היה לחולבות המיטבי האבוס בחירת תהליך

 .הרפת תפעול ובזמני הבליל חלוקת בזמני תלויים להיות

 למדנו. זול לייצר היה הרעיון. דקה פרופילים ומסגרת מגולוון מברזל היה האבוס של הראשון הדגם

 עיוותים נוצרים וכך המתכת את מחליש הגלוון תהליך. חלשה מתכת למעשה הוא מגולוון שברזל

 על מטר 0.4 רוחב היו הראשון הדגם מידות. ידו על ונעכל הבליל בחומציות עמד לא זה אבוס. באבוס

 בהם מקומות ישנם. מ"ס 01 היה מהקרקע האבוס וגובה מטר 1.0 היה האבוס גובה. אורך מטר 4.1

 יותר אותו לשנע כדי מטרים 4.1 של באורך בחרנו אנחנו. מטרים 0.1 עד 4.0 הוא האבוס אורך

 פשוט מזלג באמצעות ושינוע יותר חזקה מסגרת של בנייה יצריך יותר ארוך שאבוס חשבנו. בקלות

 .בעייתי יהיה



 הייתה הבעיה. הראשון הדגם של פרופיל מסגרת על מ"מ 1.0 דקה מנירוסטה היה השני הדגם

 .השתנו לא האבוס מידות. האבוסים בשינוע מעמד החזיק ולא וחלש מידי דק היה שהאבוס

 

 על שישמור אקרילי וצבע באפוקסי מצופה מסגרת ללא מ"מ 4 שחור מברזל נבנה השלישי הדגם

 כן כמו, האבוסים שינוע בתהליך כראוי נשמר לא שהאפוקסי גילינו. לפרות מזיק לא ויהיה המתכת

 .מטר 0.0 ל שהשתנה לרוחב פרט זהות היו האבוס מידות. גבוהה מאוד הייתה האפוקסי עלות

 

 בחומציות עמיד, חזק היה זה אבוס. מסגרת ללא מ"מ4 עבה מנירוסטה היה והאחרון הרביעי הדגם

 למידות זהות היו הרביעי הדגם מידות. אותו לנקות וקל לפרות נוח זאת עם יחד, ובשינוע הבליל

 .השלישי הדגם

 .יותר קטן האכילה בזמן הפחת כך יותר עמוק שהאבוס ככל. מגבלה למעשה היה האבוס עומק

 עם חלוקה מתאפשרת בו לאבוס ביחס מגבלה זאת מבחינה היוו משאית או סלף עם לאבוס חלוקה

 ).לדוגמא שחת או יבשות מזון של חלוקה( שופל

 .כשנתיים לקח לחולבות המיטבי האבוס בניית של זה תהליך

 .סנטימטר 41 גובה, מטר 2 או 3 אורך, רוחב מטר 0.20 מידותיו חודשים 4-9 עגלות של נייד אבוס

 .החולבות אבוס למידות זהה חודשים 01 מגיל עגלות של נייד אבוס

 היבשות של הנפחית המנה עקב זאת עם יחד. החולבות אבוס במידות היה יבשות של נייד אבוס

 .סנטימטר 01-21 של בעומק ליבשות נייד אבוס לבנות ניתן ביומיים פעם זה אבוס מילוי ועקב

 

 האבוסים שינוע

 הכנסת, המרבץ קלטור, בחליבה הפרות שקבוצת בזמן הריקים האבוסים הוצאת היה שנבחר השינוע

 החלטנו הצלחה ללא בסככה אבוסים למלא שניסינו לאחר. בסככה יבש הכי למקום מלאים אבוסים

 ידי על שימולא לסככה מחוץ והשני הפרות לטובת הסככה בתוך אחד. כפול אבוסים סט שיהיה

 .לה שנוח התפעולי בזמן המשאית

 מסודרים כשהם לסככה מחוץ אותם למלא, ביום פעם מהסככה האבוסים את להוציא היה הרעיון

 מתוך בסככה אחר למקום האבוסים את ולהחזיר בחוץ כשהאבוסים הסככה את לקלטר, בטור

 .הרטיבות את לנייד. מחדש יום בכל בסככה יבש למקום הפרות את להוביל שרצינו מחשבה

 המפעיל של עבודה בשעות גם, יקרים מאוד היו והחזרתם מילואם, סידורם, הוצאתם, האבוסים שינוע



 לוקחת שהכשרתו מקצועי מאוד מפעיל נדרש מיטבי באופן זאת לבצע כדי. הכלים עבודת בשעות וגם

 הפרות אכלו בו המקום של יומי קלטור כן כמו. טרקטור על לנסוע שיודע אחד לכל עבודה לא זו. זמן

 ההתמודדות. הזה האזור את לתחח יש ולמעשה ורטוב מהודק הזבל. רגיל מקלטור שונה עיבוד דורש

 בשבוע פעם האבוסים את להוציא היה ועדיף ייתכן בדיעבד. קשות היו וקלטור תיחוח עם היומיומית

 משאית או חדש וסלף מאחר הכרחי היה השינוע. תדיר פחות באופן בתיחוח המרבץ את לעבד וכך

 2 עד לערום נוכל השינוע שבזמן כך נבנו האבוסים. יומיומי באופן הסככה בתוך לחלק מסוגלים אינם

 .המפעיל של גבוהה מיומנות דרש אך כיעיל התגלה זה. אותם ולשנע מלאים שניים או ריקים אבוסים

 

 האבוסים וריקון ניקוי

 ריקון או ניקוי דרשה זו עובדה. הפרות בהפרשות מלוכלכים שהיו או ריקים תמיד היו לא האבוסים

 אוכל שאריות. לסככה מחוץ חפירה את עם ידני באופן התבצע הניקוי. האבוסים של יומיומיים כמעט

 .לעגלות בליל להכנת המזון למרכז הועברו ומשם שופל של לכף הועמסו, ידנית נאספו משמעותיות

 .הרפת כיום המצוי לעובד וקשה יקרה היא זה מסוג ידנית עבודה

 

 

 תוצאות 

 

 הניידים האבוסים יתרונות

 על ולא ורך יבש זבל של מרבץ על עומדת הפרה. ומטופל יבש במקום יום מידי לפרה מוגש המזון

 .לפרה ונוח טבעי יותר הוא זה מצב. בעמידה ואוכלת בטון

 בבטון השימוש את מייתרת היא. הקיימת בסככה מרבי לשימוש מביאה הניידים האבוסים שיטת

.חדשה בסככה וגם קיימת בסככה גם יותר זולה גם ובכך ובעולים ולמדרך לאבוס
1-1 

המרבץ ברטיבות שליטה מאפשרת הניידים האבוסים שיטת
1

 מיקום פי על האבוס מיקום שינוי. 

 ומפנה יבש למקום האבוס בעקבות נודדת הפרה. יותר בעייתיים בחלקים טיפול מאפשר הרטיבות

 .ייבושו מתאפשר ובכך רטוב מקום

 האיכות פוגמים לא יונים ואף למיניהם כלביים גשם, רוח. באבוס מאשר יותר ומוגן שמור נשאר המזון

 גרעינים אכילת של הפסדים נמנעים ובכך מהמרבץ אלא האבוס מתוך אוכלות לא היונים. המזון

 .קונבנציונאלי באבוס שקיימים כפי מהבליל



האוכל את לקרב צורך אין. ביום פעם מתרחשת המזון עם ההתעסקות
1-1
. 

 

 הניידים האבוסים חסרונות

 זו שיטה אדם כוח של במושגים. ומסורבלת יקרה הייתה הרדוף ברפת שנבחרה כפי התפעול שיטת

 והאבסה קלטור. (לתפעל יכול עובד כל לא ;מקצועי אדם של נוספות שעות 4) משרה חצי דרשה

 חצי של תוספת זוהי הקונבנציונאלי האבוס בשיטת. וחצי משרה דרשה הניידים האבוסים בשיטת

 .משרה

 על מהסככה הוצאתם לאחר מדויק בטור האבוסים סידור וחייבה לסככה מחוץ התבצעה המזון חלוקת

 .סלף או משאית ידי על חלוקה לאפשר מנת

 

 

 דיון

 

 היה בניסוי החלנו שבעקבותיו המרכזי הרעיון. שנים 4 כ במשך ידינו על נוסה הניידים האבוסים רעיון

 הפרות בעמידת חסכון, הקיימות הסככות של מיטבי לניצול ציפינו, כן כמו. המרבץ ברטיבות שליטה

 בבריאות ושיפור הפרה של מרבית לנוחות שיוביל יותר יבש מרבץ, הטלף בבריאות ושיפור בטון על

העטין
1-1

 יותר זול אף או שווה יהיה הניידים באבוסים לטיפול שיוקדש שהזמן הייתה המחשבה. 

הניידים האבוסים רעיון. קונבנציונליים באבוסים מזון וקירובי הנוזלי בזבל טיפול עם מההתעסקות
1-3 

 הגרה לאוכלוסייה שלה הנגשה תאפשר ובכך יותר יבשה תהיה שהרפת מהסיבה גם לנו קסם

 הרפת ולכן החקלאות לב היא רפת האורגנית החיים מתפיסת כחלק. לביקור הבאה או בסביבתה

 יומי ששינוע ההנחה מתוך נבחרה זה בניסוי התפעול שיטת. לאוכלוסייה משיכה מוקד להוות צריכה

 ובפיתוח בבניה היקרות ההשקעות נגזרו זו ומשיטה הניסוי נבנה כך. הכרח הוא האבוסים של

 האבוסים ולתפעול לפיתוח הכלכלית שההוצאה למסקנה הגענו ניסוי של שנים 4 לאחר. האבוסים

 ,כן כמו. הישנה האבסה לשיטת לחזור להחלטה הובילה זו מסקנה. הרדוף לרפת מידי יקרה הניידים

 לא הפרות של האכילה בנוחות ושיפור העטין בבריאות שיפור, הטלף בבריאות לשיפור שלנו הציפיה

 בעיות, הרגיל האבוס משיטת קטן היה הפחת, השתנתה לא המזון ניצולת. במלואה התממשה

 .שינוי ללא נשארה העטין בריאות, לאחריו בלבד DD ל הניסוי לפני DD ו קשים מכיבים הפכו הטלפיים

 לבנות ממליצים היינו יכולים והיינו במידה. הישנה לשיטה לחזרתנו הובילה כך אם הכלכלית התמונה



 ניפחית כף עם המזון של העמסתו, מזון של פריקה שתאפשר סככה בכל (ורצפה קירות) בטון מעצרת

 .בלבד בסככה הוא האבוסים של ניודם. הסככה בתוך נשארים אלו כאשר לאבוסים וחלוקתו שופל עם

 .יותר וזול פשוט יהיה התפעול זו שבשיטה מעריכים אנו

 .ליטרים מיליון לשלושה ליטר אלף מאות ושמונה מיליון של מייצור הרפת גדלה הניסוי בתקופת

 נדבך עוד הוסיפה זו עובדה. ובתפעולם יקרים אבוסים בעוד הצורך נוצר זו מגדילה כתוצאה

 ברפת שנוסתה כפי הניידים האבוסים תפעול בשיטת לדעתנו. הישנה לשיטה לחזור להחלטתנו

 מסורבלת בעייתית היא ליטרים מליון שני מעל של בייצור פרות של גדולה כמות של האבסה הרדוף

 .ויקרה

 קיבוצית ורפת (יהושוע כפר מושב, בניה מושב, גבעתי מושב) גדולות מושביות רפתות בארץ ישנם

 מעצרות יש אלו ברפתות. הניידים האבוסים בשיטת רצונם ולשביעות עדיין שמשתמשים (המפרץ עין)

 הניידים האבוסים לשיטת שיש משוכנעים אנחנו. שופל עם מועמסים והאבוסים ברפת שונות בנקודות

 וכלכלי טוב פתרון ליצור יכולים רפת לכל הנכונים וההתנהלות השינוע כאשר הישראלית ברפת מקום

 .הקיימת הסככה הגדלת או בניית של לחלופה

 רפת. מיטבי באופן הרטיבות על ושליטה פרות הזנת המשלבת רפת על בחום ממליצים אנו בעתיד

 בשתי. בסככה ניידים באבוסים הזנה המשלבת, בלבד אחד בצד אבוס עם מרחבית רפת תהיה כזו

 והאבסה המרחבית הרפת יתרונות זו שבשיטה מצפים אנו מעצרות להיבנות צריכות הסככה צדיי

 .יותר ברור יהיה השיטה ויתרון ביטוי לידי יבואו מכך המשתמע כל עם ניידת

 

 ספרות

0. -mobiele-met-http://www.vrijloopstallen.nl/onderzoek/bouw/vrijloopstal

onderdelen 

3. www.troughmobile.com/ 

2. barn.html-pgrou-http://www.dairyexcellence.com/mobile 

4. -culvert-6m-trough-feed-https://store.nzfarmsource.co.nz/catalog/pke

mobile/250339 

0. trough-feed-mobile-4-http://www.odonovaneng.ie/product/feed 

 

http://www.vrijloopstallen.nl/onderzoek/bouw/vrijloopstal-met-mobiele-onderdelen
http://www.vrijloopstallen.nl/onderzoek/bouw/vrijloopstal-met-mobiele-onderdelen
http://www.troughmobile.com/
http://www.dairyexcellence.com/mobile-group-barn.html
https://store.nzfarmsource.co.nz/catalog/pke-feed-trough-6m-culvert-mobile/250339
https://store.nzfarmsource.co.nz/catalog/pke-feed-trough-6m-culvert-mobile/250339
http://www.odonovaneng.ie/product/feed-4-mobile-feed-trough

