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במשק המודלישיר" לקוח"ו" ספק"המפטמה כ:1מעגל 

זבל מפטמה
(רפד+ צואה , צואה)

מספוא
ח"מוצרי לוואי להזנת בעה

מטע+ גידולי שדה  מפטמה

ניהול פסולות

אנרגיה/טיפולים הידרותרמיים
החברה ההומנית מתקיימת בתוך מיוצב למחצה/קומפוסט מיוצב

מערכת אקולוגית משולבת הכוללת
ח"חקלאות מבוססת צמחים ובע



אנרגיה וסביבה–במשק המודל " לקוח"ו" ספק"המפטמה כ: 2מעגל 

מטע+ גידולי שדה  מפטמה

ניהול פסולות

פליטת גזי חממה•
מתחרים על מזון הומני•
לא יעילים•

מוצרי לוואי
הריח" איכות"השפעה על •
הצואה כחומר גלם" איכות"השפעה על •



שיפור ביצועי הקבוצה דרך שליטה במזג ובהיררכיה –מארג חברתי 

(בין ובתוך גזע)תזונה וגנטיקה -GHGפליטת יעילות ניצול מזון

איכות המוצר, הקטנת העומס האקולוגי, ח"רווחת בע, בריאות, יצרנות

Housing & husbandry-הקטנת, הפחתת תחלואה וכאב
הצפיפות

הקטנת עקה סביבתית–ממשק תאורה 

המפטמה כמערכת יצרנית
אמצעים
ניהוליים

אמצעים
מבניים

שילוב האמצעים במסגרת המפטמה המדייקת 



מפטמה מדייקת בקנה מידה קטן

הקמת מפטמה מדייקת בנוה יער

Simmental vs. Baladi

סמנים גנטיים ליעילות ניצול מזון
בגזע ההולשטיין

שונות אינדיבידואלית ביעילות ניצול מזון
בגזע ההולשטיין



. לא יעילים בין ובתוך גזעים/ניטור פרטני של בני בקר יעילים•
לצורך –ביעילות ניצול מזון נמוכים /מצטייניםהפרופיל הגנטי של עגלים קביעת •

(  סלקציה מבוססת סמנים)פיתוח סט סמנים גנטיים אשר ישמשו ככלי טיפוחי 
.העדר/ ניתן ליישום ברמת המשק -המזון נצילות לשיפור 

התאמת דיאטה פרטנית לשיפור יעילותם של עגלים לא  , על בסיס פרופיל זה•
.יעילים

עם מדדי יעילות ניצול  המצויים במתאם ניטור ומעקב אחר מדדי התנהגות •
.  המזון

לכיול שיטות חדשות ישימות ברמת המשק לניטור   referenceכ תשמש •

.  צריכת מזון פרטנית

מ גדול"הקמת מפטמה מדייקת בקנ

Grow Safe Feed Monitoring System 



כאמצעי  )אמצעי לבחינת מוצרי לוואי וצמחי מספוא חדשים: מפטמה מדייקת
(בבקרלשיפור היצרנות 

גפת זיתים

קליפות רימונים

מורינגה מכונפת

ערבה

קינואה

אלת מסטיק



המדייקתהאלמנטים המרכיבים את המפטמה 

לניטור  Growsafeמערכת מסוג •
צריכת מזון פרטנית( מבוסס חיישנים)

(.RFI)וחישוב מדד יעילות ניצול המזון 
trailsהמערכת מאפשרת יצירת •

לניסויים השוואתיים ודירוג פרטים על 
, בסיס ביצועי הזנה ושינויי משקל גוף

"  ספר עדר"כהכנה לטיפוח ויצירת 
.למדד נצילות המזון

ניטור קבוע של מערכת משקלים ל•
הנמצאת בסנכרון עם  שינויי משקל גוף 

.מערכת ההזנה
סט חיישנים לבישים לניטור מדדי  •

ביניהם העלאת  )התנהגות אכילה 
פעילות ומדדים  , (רביצה, גירה

.מטבוליים/ פיזיולוגיים
מערכת תקשורת להזרמה שוטפת של •

על  -הנתונים המתועדים למחשב
.לצורך עיבודם, (RFIDבטכנולוגית )

.מערכת לניטור צריכת מים פרטנית•

מבנה חדשני העומד בסטנדרטים  •
הנדרשים לקיום משק מודל לחקלאות  

,  פתרונות לזבל, פינוי פרש)מקיימת 
פינוי לאתר קומפוסטציה הנמצא  , ניקוז

גג מוגבה המאפשר תנאי , בסמיכות
,  (ב"אוורור נכונים  וכיו

שבילי  –ח "מבנה מותאם לרווחת בע•
ר של שטח עבור על "מ10כ , הולכה
לפי חלוקה מתאימה של מרבץ  )פרט 

(.ומדרך
מצלמות לניטור מצב גופני•
חיישני קרבה לניטור רשתות חברתיות•
עגלה מערבלת מדייקת המאפשרת  •

קביעת תפריט רצוי ושליטה במרכיבי  
כולל חלוקה מדוייקת של  , הדיאטה

.לתאיםהמנות השונות 



הנהלה פעילה של משק המודל

היחידה לבקר לבשר

פסולת מפטמה–צוות 

תודות


