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המליטה עגל .או
שנולדה לה סיכוייה להישדד מעבר ל 48-שעות
קטנים י-ב ,10.99מאשר לו הפרה המליטה עגל.
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השפעת שטח המחיה על תנועת הפרות ברפתות תאי-רביצה
שוויצי-חום

מביאה את מחקרו של
חוברת אוגוסט  1989של מטפחי הבקר מגזע
I'hygiene
ח1115ט1). Zeeb, 101
de
---animalede
-- Fribourg
),=---- (RFA
,---הנ"ל
אחרי
הגרמני
חצות ועוד
עסק בשאלת נצפו הפרות במשך  4שעות
מכון המחקר
שטח המחיה הנחוץ לפרה על מנת למנוע ממנה במשך  4שעות אחרי האבסת הבקר.
מצאו ,שבשטח הליכה של  2.5מ"ר הפרות
אכף חברתי .הנחת היסוד היא ,שפרות הן
בעלי-חיים שנחונו בתכונות חברתיות אשר הפגינו תנועה מזערית  -כ 50-צעדים לשעה;
בשטח הליכה של  4.5-3.5מ"ר עלתה ההליכה
מביאות אותן להכיר בהירארכיה של העדר.
ל120-
צעדים
לשעה ,בממוצע לפרה .הגדלת
מבנה הידארכי זה של הערד מאפשר לכל בהמה
שטח ההליכה עד  12מ"ר לא הביאה לידי
למלא אחר צרכיה ולהימנע מנזק .התנהגות זאת
יותר
פעילות/הליכה
גורמת שהפרות שומרות על מרחק מסויים
מוגברת .בדרך כלל,
ביניהן עד כדי שבהמה נחותת-דרגה חברתית
ובהתחשב בגודל השטח העומד לרשות הפרות,
הפעילות הלילית היתה פחותה מזאת של היום.
עדרית() תוכל להימנע מהצרת צעדיה על ידי
בהמה בדרגה עדרית יותר גבוהה .התנאי לכך -
בסיכום ,אפשר לקבוע שבשטח הליכה של
 2.5מ"ר לפרה נגרמת אי-נוחות ומעט תנועה
שטח הליכה מספיק לכל הבהמות.
גופה של פרה בת  600ק"ג משקל דורש מצד הפרות .בשטח של  4.5-3.5מ"ר/לפרה
שטח של כ 2-מ"ר .בהתחשב ב"מרחב
הלחץ החברתי עדיין גבוה ,אם גם נשמרת
הסוציאלי" של כ 0.2-מ"ר מסביב לה ,שטח של אפשרות לתנועה תוך מניעת מגע עם גבוהות-
 3.5מ"ר הוא המינימום .פחות מזה לא יאפשר דרגה בהירארכיה העדרית .מעבר לשטח של
לנמוכות הדרגה לסתות מפני גבוהות-הדרגה 5.5 .מ"ר/לפרה כבר לא ניכרו הבדלים ביכולת
כך ,שככל שיקטן המרחק בין הבהמות ,כן יגבר
התנועה/ההליכה של הפרות.
הלחץ החברתי על החלשות"".
אולם ,לא רק גודל שטח ההליכה משפיע ,כי
בדקו את הנושא באמצעות ניסוי :בחנו אם גם לחומר ולצורת התשתית חשיבות לגבי
תדירות ההליכה של הפרות .נוכחו לדעת,
התנהגותן של  4פרות שהוחזקו במתקן עם 21
תאי-רביצה ,עם אפשרות של  12.0-2.5מ"ר
שבהשוואה לרצפה שלמה ,רפצת מפצמות
הביאה לידי הקטנת התנועה ב 33%-בבקרים,
שטח הליכה .כל הפרות היו בטווח הממוצע
~gw
לגבי גיל ,דרגה הירארכית מאובחנת ,תנובת בו 28~6-בלילות.
חלב ומצב ייחום .במשך שלשה ימים רצופים

