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 תקציר:

 072,222 -של כגודרים כיום לבקר בגליל משתרעים על פני שטח י המהמרעה בחורש הטבע שטחי

הגברת  י"עול מרבי של המרעית יכול להתממש צשמשים לצאן. נימ דונם נוספים 02,222 -דונם, כ

רבי. מעיעילות הניצול של השטח. המחקר מתבצע בחוות חט"ל )חורש טבעי למרעה( שבגליל ה

ק"ג ושייך למשפחת  952 -פרות מעורבות במשקל ממוצע של כ 99ח מונה טשב העוהעדר הר

יעקב. שטח החווה הינו הררי וטרשי ומאופיין בצומח של חורש טבעי, בחלקו -קה ממושב עיןחיי

בשליטת שיחים )קידה שעירה וסירה קוצנית(.  בשליטה של עצים )בעיקר אלון מצוי( ובחלקו

וזמינותו  חורש הטבעיבצומח האיכות וין מבנה, הרכב שבהקשר  ימודלקר הן: א. המח ותמטר

ימוד התנהגותם המרחבית לשטח במהלך עונת הרעיה בלחצי רעיה שונים. ב. להתנהגות הפרות ב

ונים בחורש והכרת תרומתם של שתנאי ממשק ווהוצאת האנרגיה של הפרות בניצול תאי שטח 

יתוח מנגנון לקבלת החלטות אשר יסייע לניצול פג.  .ניהול העדרלאזורים אלו בעונות שונות 

ור הוולדות לכל יחידת שטח(. השטח חולק לארבע חלקות מיטבי של שטחי המרעה )ייעול ייצ

מלבד מעקב שנתי אחר ביצועי העדר משנה עם שני טיפולים של לחצי רעיה שונים בשתי חזרות. 

שישה מחזורי ניטור של הבקר בכל אחת מן העונות הבאות: אביב,  0229 - 0227התקיימו בשנים 

המרחבי של הפרות, פעילותן, ההוצאה קיץ וסתיו. בכל אחת מן החלקות, נבדק הפיזור 

האנרגטית והרכב המזון הנאכל. כן בוצע סקר צומח ראשוני לבדיקת השפעת בעלי החיים על 

איסוף ל GIS -ו GPS הבאות: מדי פעילות,עזר בטכנולוגיות נהמחקר מבנה הצומח המעוצה. 

כום מוצג ניתוח בסי .הפרותההוצאה האנרגטית של מעקב אחר לד קצב לב צגתן ומהנתונים וה

חלקי וראשוני של הנתונים הרבים שנאספו. ביצוע האנליזות הכימיות של הצומח והצואות יבוצע 

 בהמשך המחקר הנ"ל. 

 

 בעיהור התאו ואמב

פן משמעותי בעשרים השנים אובשטחי החורש הטבעי בגליל התרחב ב ח"נף גידול בעהע

 02,222 -דונם, וכ 072,222 -ם על פני כיהאחרונות. כיום השטחים המגודרים לבקר בגליל משתרע

דונם נוספים משמשים לצאן. אך תנאי השטח הקשים, השליטה של הצומח המעוצה ויבולו הדל 

. טבימיה יחייבים ממשק רעמו (9ני מגבילים את ביצועי הבקר בשטחים אלו )בומח העשהצו של

שטחים  דלתהגפשרות של אוכמעט ואין עם זאת, הרזרבות הקרקעיות למרעה בגליל הצטמצמו, 

 . אלו

ה כמרעה לבקר בחורש הטבעי צועמה חשל הצומ ותובישחלמרות איכותו הבינונית למדי, 

זורי האקלים הים תיכוני בכלל ובגליל ההררי בפרט, רבה. הצומח העשבוני באזור אקלימי זה בא

ין במרעה ודשים בשנה, לעומתו, המזון הטבעי הירוק היחיד הזמח 7 -נמצא במצב של קמל כ

ה בוג לוטחים אר בשבתקופת היובש הוא עלוות הצומח העצי. יבול הצומח המעוצה הזמין לבק

עיקרית של הבקר הרועה ה שמים. אך הבעיהבמשטר הגואינו תלוי וכמעט ביחס לצומח העשבוני 

ומח מעוצה ולנצל אותם צבשטחים אלו הוא אי יכולתם של הפרות לצרוך כמויות מתאימות של 

עשוי להיות ( ואף 5למרות מגבלות אלו, גידול בקר בממשק מתאים ונכון הינו אפשרי ) כראוי.

 עיית הבקר בשטחי החורש הטבעיריצרנות, חשיבות . אך מעבר לגורם הגם בתנאים אלו ריווחי

תורמת כך העצית וע"י הקטנת הביומסה בונית ועשה סהת הביומהסרבאה לידי ביטוי ב בנוסף

ניכרת והפחתה הצטברותו של החומר הדליק  צמצוםתוך כדי  ,(6פתוח ) ורשליצירת מבנה של ח
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היא תהליך הסגירה  והבעיה החמורה המאפיינת שטחים אליש לציין כי סכנת השריפות. אך  של

ה או עוע"י כך הוצאתן משימוש כמר (8יחי קידה שעירה וסירה קוצנית )שהמחודש שלהם ע"י 

 .טיול ונופשמטרות ל

בהקשר לממשק עדר בקר לבשר במרעה של חורש טבעי עדיין רבות, הבעיות העולות 

לאת רמת ומתמקדות היום סביב השאלה כיצד ניתן לשפר את ממשק הרעיה וההזנה להע

ודמים של המחקר נבדקו ממשקי רעיה ק יםבשלב. הבקר לבשר עדרהביצועים וריווחיותו של 

טכנולוגיות חדישות  (.0נות השונות )עה בעומרע"י הבקר ב כלמח הנאהצו שונים וכן נבדק הרכב

שפותחו לאחרונה מאפשרות קבלת מדדים בסיסיים אמינים להבנה טובה יותר של השפעות 

רמת ביצועי העדר. המדדים כוללים: קצב על ו והעונה על מצב בעלי החיים בשטחצורות הממשק 

ת )באמצעות בדיקת לב לחיזוי הוצאת אנרגיה של הפרה הבודדת, ניטור מדויק של איכות המרעי

באמצעות וזאת במרעה  םהתנהגותמיקום בעלי החיים ויק של ( וניטור מדוNIRSצואה בשיטת 

(. שיטות אלו מאפשרות ניתוח GISאוגרפי )יתוך שימוש במערכת המיפוי הג GPSקולרים עם 

 עונות הרעיה השונות. מחקר מסוג זהבמקיף וכולל של הנתונים המתקבלים וליחס אותם לצומח 

מאפשר מצד אחד מעקב אחר ההשפעות הסביבתיות של הרעיה על הרכב ומבנה הצומח ומצד שני 

 בין מבנה החורש והתנהגות הפרות במרעה. שקשר בדיקת הל

 

 מטרות המחקר 

הפרות במהלך של  ןלהתנהגות חורש הטבעיבצומח האיכות וין מבנה, הרכב שבהקשר  ימודל .א

 עונת הרעיה. 

ונים שממשק ות והוצאת האנרגיה של הפרות בניצול תאי שטח ימוד התנהגותן המרחביל .ב

  .ניהול העדרלהכרת תרומתם של אזורים אלו לבמרעה של חורש טבעי ו

יתוח מנגנון לקבלת החלטות אשר יסייע לניצול מיטבי של שטחי המרעה )ייעול ייצור פ .ג

 הוולדות לכל יחידת שטח(.

  

  הפעלת המחקר

 :שטח המחקר 

ות חט"ל )חורש טבעי למרעה( הסמוכה לקיבוץ יחיעם שבגליל המערבי. מבוצע בחומחקר ה

 922 ותבנה ות משנחלקדונם והוא מחולק ל 0,822 -גודלו של שטח המרעה בו מבוצע הניסוי הוא כ

יעקב ומונה -ח שייך למשפחת חייקה ממושב עיןטשב העו. העדר הר(0)טבלה  דונם כל אחת 662עד 

ובן של הפרות הינן ר. בחלקות השונות ק"ג 992 – 952ע של פרות מעורבות במשקל ממוצ 99

מגידול עצמי והן מתאימות לתנאי השטח הקשים יחסית. שטח החווה הינו הררי וטרשי וגובהו נע 

לעיתים ם. השטח מאופיין בצומח של חורש טבעי סבוך או פתוח היי פנעל מ' מ 522 -ל 022בין 

 0999 -מ'. מ 6 - 9ים )בעיקר אלון מצוי ( בגובה של ם בשליטה של עצתישליטה של שיחים ולעיב

נוהל העדר כיחידה אחת עם עונת הרבעות מפוצלת )אביבית וסתווית(. בניסוי העכשווי  0226ועד 

 (.0)טבלה לכל טיפול ושתי חזרות שונים מחולק העדר לארבע קבוצות שונות בשני לחצי רעיה 
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 ות חלקות הניסו בחט"ל . לחץ הרעיה, גודל השטח ומספר הפר0טבלה 

 מספר הפרות גודל השטח )דונם( לחץ רעיה החלקה

 00 096 דונם לפרה 08 צפונית

 07 662 דונם לפרה 08 דרומית

 05 955 דונם לפרה 02 מערבית

 02 597 דונם לפרה 02 מזרחית

 

 :וטיפוסי הצומח מיפוי השטח

בחוות מרעה השטח  ת שונות שלשכבו מופו GIS -בשלב הראשון של המחקר, בעזרת השימוש ב

מיושר(,  0225אורתופוטו )צילום אויר עדכני מאוקטובר : השכבות הבאותאת  כללחט"ל. המיפוי 

 לפישונים בחלקות, זאת  וטיפוסי צומחטופוגרפיה גבולות החלקות, נקודות מים ומזון מוגש, 

וסיור ממוקד בשטח  ההחוו שלאויר הבעזרת צילום  שעור הכיסוי היחסי של העצים והשיחים.

יקת של טיפוסי הצומח (. הגדרה מדו0)תמונה  הבחוששונים בחלקות הניסוי מופו טיפוסי צומח 

ודרגת העבירות בכל אחת מיחידות אלה בוצע תוך כדי אימות נקודתי בעזרת במיקומים השונים 

י מרכיבי המאפיינת את כיסוי Erdas, יוצרה מפה באמצעות תוכנת בנוסףבשטח.  GPS -מכשיר ה

על מנת וזאת על מנת לקבל חיזוק למיפוי בשטח ו ,השטח השונים )עצים, שיחים, קרקע ומסלע(

דרגות  כן הוגדרו נים.פוליגואחד מן הלקבל ערכים כמותיים למידת הכיסוי של מרכיבים אלו בכל 

רות עבי  – 0עבירות נוחה וקלה,  - 0 העבירות בפוליגונים השונים לפי הקריטריונים הבאים:

 עבירות קשה מאד )צומח סבוך וצפוף(. - 5 -עבירות קשה ו - 9עבירות בינונית,  - 0טובה, 

 

 .הצומח בחלקה המערבית בחט"ל *. מפת טיפוסי0תמונה 
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 סקר צומח

לבדיקת השפעת הבקר בשני לחצי הרעיה השונים על הצומח המעוצה בוצע סקר מקדים לפני 

 7בכל אחת מן החלקות, צומח  חתכי 09. בוצעו בשנה הראשונה למחקר הכנסת הבקר לחלקות

פתוח  חורש( ו9 )טיפוס פתוח בשליטת עצים חורש מטיפוסי הצומח:משני חתכים בכל אחד 

. המדידות בוצעו זה ניסויבהמשך שנים  ארבעסקר נוסף יבוצע כעבור  .(5)טיפוס  בשליטת שיחים

: הרכב נמדד, נרשם וחושבבכל אחד מהחתכים  מטר כל אחד. 02בחתכי צומח קבועים באורך של 

 .הצומח לאורך החתך, אחוז כיסוי ופני השטח של הביומסה הזמינה

 

 :יצרנות, פיזור מרחבי, פעילות והוצאה אנרגטית - רמדידות בבק

 את המרכיבים הבאים: יםללובבעלי החיים כמדידות ה

 פעמים בשנה(. 5האמהות ).  שקילת עדר 0

 .מעקב אחר המלטותו הריון .  בדיקת 0

 .לתן סמוך למועד ההמלטה, לאורך עונת הגידול ובגמילהיהוולדות ושק סימון. 0

 . לפי חלקות פת המזון המוגש לעדררישום תוס.  מעקב ו9

( בחלקה 0226 -ו 0225ביצוע מחקר זה מסתמך על ניסיון קודם שנרכש בפרויקט הקדמי )בשנים 

סתיו אביב  -עונות בכל שנה  0מועדי דיגום ) 6הניסוי הנוכחי כלל . מייצגת )החלקה המערבית(

אפריל -, מרץ0228אוגוסט -יולי, 0228אפריל -, מרץ0227ונערך בתאריכים הבאים: נובמבר  וקיץ(

פרות מייצגות עליהן הורכבו  8. בכל מועד, נבדקו בכל חלקה 0229נובמבר  -ו 0229, אוגוסט 0229

וחגורות עם מדי קצב לב   IceRoboticsומדי פעילות, פדומטר  GPSעם  Lolekקולרים של חברת 

(Polarהמעקב .) בכל מועד דיגום ן הפרות אחר התנהגות הפרות נמשך כשישה ימים לכל אחת מ

בעזרת הנתונים  .לכל אחת מן הפרות הנבדקות שעות 022 -ל 09ואילו מדידת קצב הלב נמשכה בין 

יבוצע בהמשך ניתוח העדפה של הבקר לטיפוסי הצומח השונים בעונות השונות, בלחצי  שנאספו

ח. כן תיבדק הרעיה השונים ובפעילויות השונות, וזאת על מנת ללמוד על צורת ניצול השט

 ההוצאה האנרגטית של הפרות בעונות השונות בלחצי הרעיה השונים. 

 

 צריכת המרעית הרכבה ואיכותה: ניטור 

המינים כל אחד מן מ גרם ח"י( 022 -)כ צומחעלוות של  דגימות 0ו לקחנבכל עונת דיגום 

  .NIRS (7) לבדיקת איכות הצומח לפי שיטתוזאת,  מינים( 02 -הפרות )כ ידי המועדפים על

הכולל את המרכיבים  ,מנהלבדיקת איכות הנלקחו שתי דגימות צואה מכל פרה בכל מועד בנוסף, 

 Landau et תכולת טנינים ע"י משוואות שפותחו ע"יו, חלבון, אפר, נעכלות ADF ,NDF: הבאים

al. (7).  (1,2,3פי שיטת האלקנים )המנה הנאכלת ל ננסה לאפיין את ההרכב הבוטאני שלבהמשך. 

 

 תוצאות

 חט"ל עדר עי ביצו

עם נמצא, כי ק"ג. אך  522 -ל 922בין  נעמשקלן גודלן של  הפרות בחט"ל הוא בינוני ובד"כ 

 - 0220בשנים  .בגודלםעקבית ה עליה חלמאז כניסת העדר של משפחת חייקה לשטח,  ,השנים

חלה עליה משמעותית  0229אבל בשנת  ,ק"ג 962-952 ד עלשעמ ןהתייצבות במשקלנמצאה  0228

(. עליה זו היא תוצאה של הכנסת 0)ציור ק"ג  992 -ן הממוצע של הפרות אשר הגיע לכקבמשל
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שעור הפרות הממליטות בעדר סביר, יצור עצמי שהן בנות לפרי סימנטל ולימוזן. יגידול מעגלות 

בגלל טריפות  מאד ( אך הם עלו5-6%מוכים יחסית )היו הנ 0228 -ו 0227איבודי הוולדות בשנים 

. ייצור (0228 תשנ)מלבד  (. שעור הגמילה האפקטיבי גבוה ביחס למשקים אחרים05% -כ) 0229-ב

דומה למה ב ,בהתאמהק"ג לדונם  5.2 -ו 9.5 ,5.6 היה 0229 - 0227ים בשנוולד גמול לדונם 

(. שעור התחלופה 0)טבלה  (ק"ג לדונם 5.7 - 5.2 ) של המחקר בחווה נים קודמותבש שהתקבל

בשנים  02-00%מד על רמה של ועעקב רענון העדר בפרות צעירות התייצב  0229 -אשר היה גבוה ב

יצאו שלוש פרות אך לא נוספו בשנה זו פרות לעדר לכן אחוז התחלופה  0229. בשנת  0228 - 0225

  .נמוך יחסיתנמצא 

 

 – 0229ביחס לשנים  0220 – 0999בשנים  חט"לחייקה בעדר משפחת . ממוצע ביצועי 0טבלה 

0229. 

 השנה 

09 - 91 99 90 90 92 90 90 

 999 959 968 969 956 998 925 משקל ממוצע של פרה )ק"ג(

 70.6 69.0 75.0 79 76 77 82 מכלל הפרות )%(גמילה שעור 

 090 005 058 068 072 069 090 משקל גמילה  )ק"ג(

 5.2 9.5 5.6 5.5 5.7 5.0 5.2 ול לדונם )ק"ג(ייצור וולד גמ

 0.6 02.8 02.0 02.9 02.0 00.9 8.8 שעור תחלופה )%(

 

 

 )משקל בגמילה(  0229 -ו 0999. משקלם הממוצע של הפרות בחט"ל )בק"ג( בין השנים 0ציור 
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 הפיזור המרחבי של הפרות במרעה

תוך  ,ן הבקר בעיקר מעלוות העצים ומבלוטיםזניחה ניזוהינה כמות הקמל בגלל ש ,בסתיו ובקיץ

מצב זה הראו כי ב מיקומי הפרותתוצאות . זבל עופות תחמיץ -שהוא מקבל תוספת מזון מוגש 

שפיע ה כך גם  הואבאזור בו ניתן המזון המוגש ובמשך מספר שעות רב בעונה היבשה  הפרות שהו

של הפרות בחלקות המיקומים על פיזור הרעיה בשאר השטח. ניתן להתרשם מצורת הפיזור 

ביחס לעונות  יותר הומוגניהיה בתקופה זו ולראות כי הפיזור על פני השטח  באביבהניסוי 

של כלל מפורט ניתוח סטטיסטי  עדיף את האזורים המעוצים.ההבקר  , בהםקיץ, סתיו והאחרות

 הנתונים שנאספו יבוצע בהמשך.

 

 מאזן אנרגטי של הבקר במרעה חורש

 שעות 022 -ל 09בין שפרות והתקבלו בכל עונה נתוני קצב לב  6-8נבדקו  מועדי הדיגוםמבכל אחד 

לכל פרה. מנתונים אלו תחושב בהמשך ההוצאה האנרגטית של הפרות בעונות השונות ובלחצי 

  -קיים הבדל בין העונות השונות  נראה כיקצב הלב תוצאות הרעיה השונים. מניתוח ראשוני של 

( ואחה"צ המאוחרות )סביב 9:02י הרעייה מתבצעים מוקדם בבוקר )סביב בעונה החמה שיא

(, בעוד שבעונות האחרות שיאי הרעייה קרובים יותר זה לזה. בכל העונות נמצאה פעילות 08:22

הוצאה קשר ישיר ל ואשר ל ,קצב הלבמניתוח ראשוני נראה כי בלילה.  00:22לילית סביב 

וא אך ה( 0)ציור )אביב(  איכות המזון גבוהה יותר בהה הבעונ גבוה יותרהיה  ,האנרגטית של הפרה

 . הפרודוקטיבי של הפרהבמצב  גם תלוי

 

 פעילות הבקר במרעה:

בהם מותקנים מדי  GPS -, ע"י שילוב קולרי ה(9) בהתאם לכיול שבוצע בניסוי הקדמי בחט"ל

 92%בדיוק של ניתן  ופיתוח נוסחאות מתאימות, פעילות, הפדומטרים שהותקנו על רגלי הפרות

להפריד את פעילות הבקר לארבעה מרכיבים: רעיה, עמידה, שכיבה והליכה. תוצאות הניסוי עד 

ולא נראים  כה הראו כי בחודשי הקיץ פעילות הרעייה נמוכה יותר מחודשי הסתיו והאביב

הטיפול ן ולכמשום שכמות הנתונים שנאספו על ידינו גדולה ביותר אך  ,הבדלים בין לחצי הרעייה

 . המחקר המשךתוך כדי בהם והניתוח הסטטיסטי יבוצע 

 

 מזון במרעההאיכות מנת ו  הרכב בוטאני נאכל

במיני הצומח  אפרו ,ADF NDF,  נעכלות ,חלבוןקבעו אחוזי י NIRS -באמצעות טכנולוגית ה

מן  לקחו דגימות צואהנ. כן השונותת הדיגום ואשר היו זמינים לבקר בתקופהמעוצה השונים 

 בדיקות המעבדה טרם הסתיימו. אך, הנדגמות ותעונשלושת הבהפרות 

 

 ומסקנות:ביניים סיכום 

בהמשך למחקר קודם גם מחקר זה מצביע בבירור על ההצלחה שיש בשימוש בשטחי החורש 

 המוכרת לנו. למרות איכותם הבינונית למדי של שטחים אלו לבשר הטבעי כמרעה לבקר

הינו גבוה ביחס סביר וכי שעור הגמילה האפקטיבי של הפרות ממחקרים קודמים, נמצא, 

 גולן. רבים ברמת המרעה בשטחי  לממוצע הקיים
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לימוד מאזן האנרגיה של הפרות באמצעות  ות;השימוש בטכנולוגיות חדישות לניטור הכולל

וניטור התנהגות בעלי  NIRSניטור קצב לב, צריכת מרעית באמצעות בדיקת צואה בשיטת 

פירוט תוצאות  .מאפשר כיום לימוד מדוקדק של נושאים אלו ,GPS -ו GISת באמצעוהחיים 

לאחר סיום הטיפול וניתוח הנתונים הרבים  יקטההמשך של הפרו ותחהמחקר יהיה בדו"

 .העומדים לרשותנו
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בחלקות הניסוי ( c) 0228וקיץ ( b)  0228 , אביב(a) 0227. פיזור מיקומי הפרות בסתיו 0תמונה 

 ל.בחט"

a

b

c
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. קצב הלב הממוצע )מספר פעימות לדקה( של הפרות בניסוי בחט"ל בהתאם ללחץ הרעיה 0ציור 

 והעונה.
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 הידע: פצתה

ובפירסומים יון ים, בהרצאות הניתנות במסגרת ימי ערקוממחקר זה מופץ בכנסים של ב ידעה

 לאומית.-בעיתונות המקומית ובין
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 תיכוני-חורש הים הגברת ייצור הבקר לבשר במרעה שלל תינכת

 

 חות:נשאלות מ

 המחקר: תטרומ

להתנהגות הפרות במהלך  חורש הטבעיבצומח האיכות וין מבנה, הרכב שבהקשר  ימודל .0

ימוד התנהגותם המרחבית והוצאת האנרגיה של הפרות בניצול תאי שטח ל.  0עונת הרעיה. 

יתוח פ. 0הול העדר. נילונים במרעה של חורש טבעי והכרת תרומתם של אזורים אלו שממשק ו

מנגנון לקבלת החלטות אשר יסייע לניצול מיטבי של שטחי המרעה )ייעול ייצור הוולדות לכל 

 . בדיקה של השפעת הרעיה על מבנה החורש הטבעי והרכבו.9יחידת שטח(. 

 

 וצאות שהושגו:תהניסויים וה ייקרע

למרעה( הסמוכה  ההמשכי בחוות חט"ל )חורש טבעי המחקרלביצוע  לישיתשזאת השנה ה

עד  052 ותבנה ות משנחלק דונם והיא מחולקת לארבע 0,822לקיבוץ יחיעם. גודלה של החווה 

ק"ג, והן מתאימות  952 -כ פרות מעורבות במשקל ממוצע של 99דונם כל אחת.  העדר מונה  652

המחקר יוצרו שכבות שונות של שטח המרעה  עד כה במסגרתלתנאי השטח הקשים יחסית. 

אורתופוטו, גבולות החלקות, נקודות מים ומזון : השכבות הבאותאת  כללהמיפוי כאשר "ל. בחט

התבצע כן  הרכב הצומח המעוצה וכיסוי עצים ושיחים. לפי וטיפוסי צומחטופוגרפיה מוגש, 

העדר במרעה, פיזור הרעיה של הפרות ביחס לטיפוסי הצומח, פעילות ביצועי מעקב שוטף אחר 

 .בחלקות בשני לחצי רעיה שונים ידות של המאזן האנרגטי שלהןהפרות ובוצעו מד

 

 ות לגבי יישום המחקר והמשכו:כהשלהות המדעיות ונמסקה

עדיין הם רבים ו אךנאספו ורוב הנתונים ממחזורי המעקב השונים למחקר  לישיתהשזו שנה 

 . בשלבים של ניתוחנמצאים 

 

 ת שנותרו לפתרון:ובעיה

עמוד שדרה לכל חלקי התוכנית היא שיפור יעילות ניצול המטרה המרכזית המשמשת כ

 צומח עלהאיכות וין מבנה, הרכב שבהקשר  ימודל המרעה בחורש הים תיכוני, זאת תוך כדי

יבדק השימוש בטכנולוגיות נהתנהגות הפרות במהלך עונת הרעיה והמאזן האנרגטי שלהן. 

מצעות ניטור קצב לב, צריכת מרעית חדישות לניטור הכולל לימוד מאזן האנרגיה של הפרות בא

 .GPS -ו GISת וניטור התנהגות בעלי החיים באמצעו NIRSבאמצעות בדיקת צואה בשיטת 

של הבקר בשטחים אלו וזאת בעזרת השוואה בין  מיטביהיא לגבי הממשק ה השאלה המרכזית 

 לחצי רעיה שונים.
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