קישורים להרצאות מעניינות באנגלית (וידאו) להן הקשבנו לאחרונה ,ושווה לשתף
גם אחרים (ללא תרגום);  – 1נושאים כלליים.
ההרצאות נתנו כ Webinars-בחסות החברות הבאות( AMTS :מפיצי מודל ה CNCPS-של
קורנל) Balchem ,ו.Adiseo -












כוספה ליפתית כמקור עיקרי של חלבון במנות פרת חלב  -דר' אנטוניו פסיולה ,אוניברסיטת פלורידה,
ארה"ב/https://agmodelsystems.com/antonio-faciola-canolamazing-webinar .
יחסי הגומלין הקיימים בין  NDFשאינו נעכל ( )uNDF240ו NDF-אפקטיבי פיזיקאלית במנת חולבות
 דר' ריק גראנט ,מכון מיינר ,ניו-יורק ,ארה"ב./https://agmodelsystems.com/the-nutritionist-2019-grant
עומס חום בתקופת היובש והשפעתו המאוחרת ( )carry-overעל הפרה בתחלובה ועל הולד – דר' ג'ף
דאל ,אוניברסיטת פלורידה ,ארה"ב/https://agmodelsystems.com/the-nutritionist-2019-dahl .
החלטות תזונתיות שגורמות למיקרואורגניזמים בכרס לגרום לירידה בשומן החלב – דר' טום ג'נקינס,
אוניברסיטת קלמסון( ,אמריטוס) ,ארה"ב.
/https://agmodelsystems.com/the-nutritionist-2019-jenkins
מה גורם ליצור נמוך ואיכות נמוכה של קולוסטרום?  -דר' ג'ים דרקלי ,אוניברסיטת אילינוי ,ארה"ב.
/https://agmodelsystems.com/the-nutritionist-2019-drackley
ניתוח מטא-אנליזה שבחנה תרומתו של כולין מוגן לביצועי פרות חלב – דר' ז'וזה סנטוס ,אוניברסיטת
פלורידה ארה"בhttps://www.youtube.com/watch?v=Uc8Tf9bGGhQ .
הזנה וממשק הזנה לטובת מקסום יצור החלבון על ידי פרת החלב – דר' תום אוברטון ,אוניברסיטת
https://www.youtube.com/watch?v=Uc8Tf9bGGhQ
קורנל ,ארה"ב
דרכים לשיפור רווחיות הרפת (במיוחד בתנאי של עודפי חלב ומחיר נמוך) – דר' מייק הטג'נס,
https://www.youtube.com/watch?v=2KuxS8Iht4g&t=430s
אוניברסיטת אילינוי ,ארה"ב.
ריכוז החלבון במנות חולבות – כמה נמוך אפשר לרדת?  -דר' לארי צ'ייס ,אוניברסיטת קורנל ,ארה"ב.
https://www.youtube.com/watch?v=NUu6KhODCkc&t=2750s

 גידול עגלות תחלופה מיטבי; גורמים (שאינם בהכרח נוגדנים) הקשורים באיכות הקולוסטרום  -דר'
מייק ואן-המבורג ,אוניברסיטת קורנל ,ארה"בhttps://www.youtube.com/watch?v=zdEG8JstcVs .
 3 אסטרטגיות ליישום מחר בבוקר לטובת מקסום יצור החלבון בחלב ורווחיות הרפתן  -דר' מייק ואן-
המבורג ,אוניברסיטת קורנל ,ארה"ב.
https://www.youtube.com/watch?v=Leue8fpkQ3o&feature=youtu.be

 מדוע פרות לוקות בהיפוקלצמיה (קדחת חלב קלינית/תת-קלינית) ודרכים לצמצם את התופעה – דר'
ג'סי גוף ,אוניברסיטת איווה (בדימוס) ,ארה"ב.
https://www.youtube.com/watch?v=6RQVOMy5NzI&feature=youtu.be

 החשיבות ,ונקודת מפתח להתייחסות ,בעת תכנון ואיזון המנה לחומצות אמינו – דר' צ'רלס שווב,
אוניברסיטת ניו המפשייר (בדימוס) ,ארה"ב.
http://www.feedchannel.online/replay/importance-and-considerations-of-formulating-diets-for/amino-acids

 התנהלות בעת עומס חום לטובת רווחת פרות חלב ויונקים – דר' ג'ניפר ואן–אוס ,אוניברסיטת
ויסקונסין ,ארה"ב/https://agmodelsystems.com/the-nutritionist-2020-van-os .

 - 2הרצאות מטעם קואופרטיב לנדוס ,ארה"ב ,יצרני מוצר-מלחים-אניונים" ,סויכלור"
" סויכלור" ,איכות המוצר – דר' טים בראון ,מנהל מקצועי ,קואופרטיב לנדוס.



https://www.youtube.com/watch?v=K-l2RqgYG5s
מה אמור להיות ה( DCAD-פער קטיונים אניונים) של פרות ההכנה לפני ההמלטה? – ברנדי גדנלסק,
מנהל מכירות אזורית ( ,(Midwestארה"בhttps://www.youtube.com/watch?v=iEAkVAOT9mk .
הבנת ערך ה pH-של שתן פרות הכנה לפני ההמלטה השונות זו מזו בסטטוס המטבולי של חומציות/
בסיסיות (הרצאה מקיפה ומעולה) – ברנדי גדנלסק ,מנהל מכירות אזורית ( ,(Midwestארה"ב.
https://www.youtube.com/watch?v=XpU6ZaX1sno

 טיפולים לשיפור תופעת המחסור בסידן (היפוקלצמיה) לאחר ההמלטה – דר' ג'סיקה מק'ארט,
אוניברסיטת קורנל ,ארה"בhttps://www.youtube.com/watch?v=8Srpe6O1X4k .
 דרישות הסידן של הפרה לפני ההמלטה – דר' טים בראון ,מנהל מקצועי ,קואופרטיב לנדוס.
https://www.youtube.com/watch?v=YVwnPwB1iCA

 הבנת דרישות הסידן של פרת ההכנה לפני ההמלטה (הרצאה מקיפה ומעולה על הנושא)  -ברנדי
גדנלסק ,מנהל מכירות אזורית ( ,(Midwestארה"ב.
https://www.youtube.com/watch?v=YVwnPwB1iCA

 החדשנות שבמוצר "סויכלור" – פרופ' ג'סי גוף ,מפתח המוצר ,אוניברסיטת מיניסוטה ,ארה"ב.



https://www.youtube.com/watch?v=xmFqmdKML1Q
"סויכלור" – מבט על  -נשיא ו CEO-של קואופרטיב לנדוס (יצרני סויכלור).
https://www.youtube.com/watch?v=rZoOJVS-P90

