
 
 

  עיון יום

 טיפול בשפכים, פוריות, טיפוח ופיזיולוגיה ,בנושאים ממשק, צינון

 , רב שלום תחוםב המקצוע ואנשי מדריכיםה ,חוקריםההרפתנים,  לציבור

  בבי"ס החקלאי ניר העמק. דיטוריוםבאו ,13.4.22 -רביעי שיתקיים ביום  ,הנכם מוזמנים ליום עיון

  חצו כאןל ירשמו בקישור:ביום העיון יהמעוניינים להשתתף 

 . ויוקלט בזום בזמן אמתהכנס ישודר מוגבל.  מספר המקומות

 תוכן שעה

 כיבוד קלו התכנסות 08:30

 : ד"ר גבי עדין, איציק שניידר וליאור שמחהברכות  09:00

 ד"ר מאיה זכותיו"ר:  ;פיזיולוגיה ופוריות – 1מושב  

 יואל זרון ד"ר – השפעת היום בשבוע על ביצועי הפוריות 09:30

ביצוע בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה בהשוואה לבדיקות  09:50
 יניב לבוןד"ר  - הריון רקטליות

 ופרופיל התבטאות של גנים בעוברי בקר אפיון המורפוקינטיקה 10:15
 ארצי-שירה יעקביד"ר  -

על תנובת חלב ויעילות ייצור של  LEDפרות מוארות": השפעת תאורה מלאכותית חסכונית מסוג " 10:35

 אביב אשרד"ר  - סיכום מחקרים עד כה –פרות חלב 

 כיבוד קלוהפסקה  11:00

11:20 
  ;אקלים צינון ועומס חום – עמיאל )מימי( ברמן סורשל פרופ לזכרויוקדש  2מושב 
 דודי וולפנזון פרופסוריו"ר: 

 נופר זנדני - השלכות שינוי האקלים על אורך תקופת הקיץ ועל הדרישות לצינון פרות ברפת החלב 11:30

 עמי ארניןד"ר  - הערכת השפעתו של צינון לילה על ביצועי פרות חלב 11:50

12:10 
השפעת תוספת צינון במדרך על ביצועי ייצור ורבייה בסככה כוללת לעומת סככה מרחבית בעונת 

 עירא פלך –הקיץ בנגב 
 ד"ר מאיה זכות – בחינת סמנים פיזיולוגיים חדשניים לעומס חום בפרות חלב 12:30

 םיארוחת צהרי 12:50

 הלל מלכהיו"ר:  ;וטיפול בשפכיםכלכלה  ,טיפוח – 3מושב  

 דודי בירן – סיכומים כלכליים ומקצועיים ברפת השיתופית, מה ניתן ללמוד מניתוח רב אזורי? 13:40

14:00 
 הורשה סביבתית: ראיות להשפעת עקת חום במהלך ההיריון של הסבתא רבתא על ביצועי הנינות

 מורן גרשוניד"ר  -

14:20 
הפיזיולוגי של הפרה וממשק פוטנציאל פליטות מתאן מפרש המדרכים והקשר לדיאטה, המצב 

 רועי פוסמניקד"ר  - הטיפול בפרש

 הלל מלכה –פיילוט קומפוסטציה באוורור מאולץ  14:40

 

 ,בברכה

 ויואב שעני, יו"ר הועדה המדעית ,הכנס"ר יו, עדין גבי"ר ד

 המארגנת הוועדה בשם

 

https://survey.gov.il/he/yom_eun_memshak_poreut_bakar

