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בגניגרהבקרענף
העדרתולדות
פרותשלמוצאןמקורמספרבמליםאתאר

בעדרפעלואשרהראשוניםוהפריםהיסוד
היהגילןאשרפרותמספרנקנובתחילהשלנה
היוהעדרספררשימותלפישנים.4--8בערך
מצויינת.הנבהיכולתבעלותאלהראשונותפרות

לאחלבקג'4000--5000שלשנתיותתנובות
למדי.גביההיההשומןואחוזביותרנדירותהיו

גםנהנהמהולנדהראשוניםהפריםהבאתעם
פעלוהזמןבמרוצתאשרמספרמפריםעדרנו
הפריםביןהיום.שלהעדרהתהוותלטובת

מספרהשאיראוטו",":אחדיםרקאצייןהבולטים
פעלוו"ברטוס"הדרי"טובות'בנותשלרב

כבד,גוףלבנותיהםוהורישוהשלושיםבשנות
מהפריםבנותמספרההולנדי.לטיפוסדומה

אלו-"בתוארזכומופלגתילזקנההגיעוהאלה

אמורבתכונותשהצטיינוצאצאיםוהקימופות"
בעדרנופעלהארבעיםבשנותהמשובחות.תיהן
למעלהשהניבובנות39והשאירטיטוס""הפר

הראשרהתקופותלארבעתבממוצעק"גמ-5000
בעדרנו.מהמשובחיםהיהזהפרשלהן.נות

אצלנוגודלוהאחרונותהשנים15במשך
בקרשלהכלאהצאצאיפרות,שלרבמספר
שלו-גרנסי.מגזעבפריםדמשק)אהול(מעורב

אחדמהםבעדרנו,שירתוזהמגזעפריםשה
הגרנסיותהבנותרובנשארוזהמפרמצויין.

בתנובתהיוםעדמפליאותוצאצאיהןמעורבות
הגבוה.השומןובאחוזהחלב

עללעמודאפשרממנהטבלהנמסרתלהלן
תש"ג-תשסעהבשניםהעדרהתפתחות

תשט"ז.-תש"גבשנתכניגרעדרהתפתחות:1טבלה

טשת"1השי"דתשי"גתשי"בתשיקתש"יתש"טחש"חתש"זתששתש"גפרטים

999399107101117115116107128128תורפ
122212--233פרים

476764727673999910893122תלוגע
---1111--1לגידולעגלים

93556-------שרבלגליםע
148164166179178192217218226257308ס"ה

עגלותשלעשרותהרבהלגידולנמכרוזהשלנובספריםהיוםעדשנרשמוהפרותמספר

וקיבוציים.מושבייםבמשקיםשגודלומלבדל-600.קרובהואהעדרשלהקמתומאז

תש"ג-תש'ט"ו.בשניםמהעדרפרותיציאת2.טבלה
ס"ה;~

ב-~13טשתד"ישתג"יכןתג"ישתא"ישת"1תש"ט~וש"יתש"חתששתשיותש"התש"דתסייגהיציאהסיבת
שנה

71110852841730173בירור

17

13940,7
,12427461036510-----הנקז
-,669862188543669628לותוהפרותקע

1-11-3322-225226,4יןטעמחלות
1,5---5----2---2,1זרגוף

04-----------112הרעלות
365423331135342124תושונואונותת

,100א202425211430242127442922412פרותס"ה

הנ"ל.בשניםופריםלגידולעגלותמכירת3.טבלה

19136106-3511613516113עגלות
1121113---3-13-םפרי
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וכןהתפתחותשלבימדגימותאלוטבלאות
מיו-באופןהשנים.במשךוכשלונותהתלבטויות

במצדהנמוכההפוריותצרתבנופגעהחד
זהלפגעשונותסיבותהיוודאימספר.שנים

העיקריות.אתואציין

ובאותההוויבריוסיסבמחלתנגועהיהעדרנו
בהזרעההראשוניםהצעדיםגםנעשותקופה

היולאהביצועואופןאזששיטותיהמלאכותית,
גרםבהתעברותהקשההמצבביותר.משוכללים

פור-שהוכיחובפריםלהשתמששהחלולכך,אף

נזקקוואףלטיבםלבלשיםמבלייותררבהיות
נמוכהפוריותשלזהבמצבערבי).(מקומילפר
במרוצתהביאוזהעגלהכללגדלהכרחהיה
תורשתית.מבחינההייצורבכושרלירידההזמן

יכולנוהעקרותפגעיעלשהתגברנולאחררק

בעדרנו.יותרחמורהסלקציהלעצמנולהרשות

הבריאות.מצב

שה-הראוהשניםבמשךהטוברקוליןבדיקות

לרובההגבות,שחפת.נגועואינובריאעדר
אףעלאךמקריות.כנראההיוספציפיות,בלתי
ואלההמגיבות,אתלסלקתמידנהגנוזוסברה
הדםבדיקותגםטובות.פרותכללבדרךהיו

השח-שללאלהבתוצאותיהןדומותהיולהפלה

ששי-כיוןיותרחמורהיההויבריוסיסעניןפת.

ביותר.משוכללותהיולאוהטיפולהאבחנהטות
שהוצאולאחרמעצמוהעדרהתנקההנראהכפי

האח-השגרתיתהבדיקהלפיכיום,רבות.פרות

מהוויבריוסיס.נקישהעדרנראהרונה,
-היא.השניםבמשךביותרמעיקהבעיה

הריאותאל-לדלקתהכווצםהבקר.בבניהמחלות

הלבן.שלשול

מאודחריפהבצורההופיעההריאותדלקת
מתאים.לאבמקוםהוחזקואשרהעגלותבין

בחורףטחוביםמספיק,איוורורללאהיוהתאים
עזרולאהשוניםהטיפוליםבקיץ.ומחניקים

ההםמהתאיםהעגלותהוצאתלאחרורקהרבה
שיעולהחריפה.בצורתההמחלהלמעשהפסקה

כתו-הנראהכפיוזהרחוקותלעתיםאךמורגש

בשנהשהתחלנולאחרא'.בויטמיןמחוסרצאה
הפרותלתערובתאספסתקמח,10%להוסיףזו

הצעירות,העגלותולתערובתההמלטהשברפת

ניכרת.במידההמצבהוטב

יותר.קשההדברהריהלבןלשלשולאשר

הישנה,ברפתבלבדשניםלפניפרצהזומחלה

משמ-זורפתהריאות.בדלקתנגועההיתהשלא

הרך,שבגילבקרלבנישיכוןמקוםהיוםעדשת
השתמשנומאזהממליטות.ולפרותהגמילה,עד

הוקלאטימות,בלתיעץרצפותעםברזלבעלובי
שלגדולחלקעדייןנתקףאךבהרבה.המצב

ביותר.קלהבצורהאולםבשלשול,העגלות

שונותבתרופותוניסוייםדרךחיפושילאחר
להע-ישלדעתנואשרהפשתןמרקאלחזרנו

משמששהואמשוםלמיניהן,הסולפותעלדיפו
ומרפאהרךלוולדמתאיםמזוןאחתובעונהבעת

שהיא.כלמזיקההשפעהללאלחולי

והציוד.המבנים

מהפכההשניםבמשךעברההרפתבניניעל
ראש185הבקר'כלהיהשנים7לפניעדשלמה.
אחתבטון.בנויותרפתותבשתימשוכןבערך,

כיוםמשמשתאשר,ראש",מולראש"מטיפוס

בהשנעשולאחררכותולעגלותלממליטותרפת
מטיפוסהיתההשניהוהרפתמסויימים,שינויים

ומ-הענף'מרשותהופקעהוהיאזנב"מולזנב"

אחסנה.למטרותשמשת
עגלותוררגםהיההאלההבניניםשנימלבד

לשניהישנה,הפריההגילים.מכללרחשל-50
השתדלנוהגמולות.העגלותלדירפרים,=גפכנו

המב-:הקייםאתמכסימליתבמידהלנצלתמיד

זהיהמרוצפותוהחצרותהדרכיםהגדרות,נים,
הכרחיות,ודאישהיוהשקעותהרבהלמשקחסך
המודרנייםהמיבניםאתמעתיקיםהיינואילו

חדש.לאיזור
לענףהשייכיםהמבניםרשימתניתנתלהלן

:היוםקיימיםשהםכפיהרפת

מגןלקרןתרומות
הספר,ביתבגילילדיםל-5אבקלוש,שמואלאגודתנו,חבר:מודיעיםמבית-יצחק-שער-חפר

חבריביןפומביתבמכירהשנמכרהימים,8בתמשובחתעגלההמגןקרןלרשותהעמידעולה,מתישב
ל"י.-.260תמורתהכפר

המגן.קרןלרשותנמסרוורבורגבכפרהבקרבתערוכתלחבריםשהוענקוהכסףפרסיכל



ןין

אספאלט.מרוצפת-פרים2+פרותל-120א'סככה1
ריצוף.בליחשופה,חצרבלי-מבכירותל-80ב'סככהןל1ו

אספאלט.הצר-מתאימיםשינוייםלאחרעגלות,ל-60עגלותדירוו1
אספאלט.חצר-לשעבר)הפריה(ראשים,ל-26לגמוליםסככהיו

פרות.ל-12עמדותץ
בניןבתוך(

ישנהרפתןתא.בכל8-6-יונקות40עדל-30תאיםיא
בקיץ.להעמדתםמבטוןהמשטחכוללכלוביםל-18מקוםavג-'

---------.---,-------------
הגילים.מכלראשיםש--643-ל35מקוםס"ה

הרפתות.ע"יקטניםמתבניםיכ"אקש:הבאיםעזרמבניזה,מלבד

החליבהרפתהיאהענףכלומרכזפאראךיטוןל-200תחמיץמגדל

ושכלו-מתקניהכלעלשוט)(מפולש""מטיפוס1טוןל-150תחמיץמגדל

-מצנןבטאנקמצויידזהחליבהביתליה.ןוט1ל-350בנויתחמיץבור

האביזריםיתרוכלמיחםליטר,ל-3500טרמוםטוו100אושחתטוןל-120מתבניםשלושה
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חש-גינרטורעודישזה.מעיןלמפעלהנחוצים

לשנייםאחרומיכלמ"מטוןלארבעהמיכלמלי,
זהלבניןמקניםאלהסידוריםמים.קובוחצי

משביותבתקלותביותרגדולהבמידהאי-תלות
אחדובכלהגדוליםהמבניםהםאלהכלליות.

אשרורבים,קטניםשכלוליםעודישנםמהם
כגוןהדרושות,העבודותביצועאתעלינומקילים
ועוד.קבועריסוסמתקן

עבודה,הספק

עלמהפכהעברההאחרוניםהשניםבמשך
העבודהוייעולארגוועםבקשרהארץכלפני

התוצאותזה.במירוץהשתתפנואנוגםברפת.
מהמס-לראותשאפשרכפיביותר,בולטותהן

4.שבטבלהפרים

התפוקהעבודההספק4.טבלה

תש"טפרטים

תשט"ו-תש"טבשנים

אנשיםי"עס"ה

שנתיבממוצעפרות
שנתיבממוצעבקרבני

ב-~בני-בקר

בליטריםהתנובה,

בליטריםלפרהממוצע

עבודהליוםחלבליטרים
ליטראלףלכלי"ע
גידול)כולל(לפרהי"ע

יומיבממוצעעובדים

בממוצעלעובדפרות
מזוןלהספקתי"ע

להספקהטרקטורשעות

בטוניםהשחתכמות

בטוניםהתחמיץכמות

בטוניםהקשכמות
בהמותשלי"ע

ערות:ה

הוחזקובתש"טא)

תשי-אתש"י

33112857
115116

7790

6777
448.000453.000

39003905

135158
7,46,3

28,824,6

9,17,8

12,614,9
י9

260300

232278
362410

170250
6420

תשי"ב

2273

120

97
801

485.000

4040

213

4,7

18,9

6,2
19,--

252
763

265

462

280

תשי"דתשי"ג

22192196

125128
96108

76,884,3

544.000541.000

43604226

245243
4,04,1
17,716,5

6,16,-

20,521,3

389320

11251238
259350

472590
350380

טשו"1

1845

132,8

114,7

86,3

658.000

4951

356

2,8

3,91

5,1
26,-

289

1250

370

610

400

4422

110

76

69

ש497.0

4520

112

11,3
40,2

12,1

9,1

?

10

21
222

1%

33

בידיים.ונחלבוסגורותברפתותהפרותכל
הישנים.בבניניםמיטלטלת,מכונהבתש"יב)
א'.בסככההיחזקוהפרותכל,ישנהברפתמיטלטלת,מכונהבתשי"אג)

החדש.בבית-החליבהונחלבובסככההפרותכלהוחזקובתשט"וד)
החלבמשלוחתעודותסמךעלהשניםבכלחושבוי"עותפוקתלפרההממוצעתהתנובהה)

בבית.החלב,ל"תנובה"
הפיטום.ענףאתכולליםאינםי"עמס.ו)
תערובת.טוןכ-306גטהובלובתשט"ו,הגסהמספואהובלתמלבדז)
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עבודהבימיהפחתהשלהמגמהלמדיבולטת
כפיבשנה.לפרהיחסיובאופןמוחלטבאופן

ההפחתההתנובה,רמתעלבפרקלהלןשנואה
התנובהלירידתשגרמההיאלאהעבודהבימי

גורמיםהיותש"י-תשי"ד,בשניםהממוצעת
התנובה.עללרעהשהשפיעואחריםחשובים
העבודהעניןאתאחדותבמליםלהסבירעלי
לזכורישהאחרונות.בשניםבטרקטורהמרובה

השחתוגםהתחמיץלריפוד,הקשכלשכמעט
משקיםישנםטרקטור.בעזרתלרפתותמוגשים
הזבל.ענףלחובתבריפודהעבודהאתשזוקפים

עצמם.הרפתניםעדייןבזהעסוקיםאצלנו
קימוציםשהרבהלומראפשרכללבדרך

שלהיעילהכללילתכנוןהודותנתאפשרובי"ע
לאחשובהנוחים.הגישהושביליהרפתבניני
בשניםתכליתי.עבודהארגוןהואמהנ"ל'פחות

מכלשכשלישלכך,להגיעהצלחנוהאחרונות
ע"יניתניםהבקרבענףהמושקעיםהעבודהימי

לעבריתאולפןההכשרה,גרעיןהעולה,הנוער

ספרנו.ביתילדי-חביבאחרוןואחרון

התנובה.רמת

מחר-טופחשלנושהעדרלעילהעירותיכבר

בפריםשהורבעוסוריותיסודאמהות:מעולהמר

איןהכלאיים,שאוןלכולנוידועהולנדיים.

המתקדמיםההכלאהבדורותלקיימואפשרות
עדרנושלהגזעיפרצופווהולךמתקרבוכיום
הברכהשנתלנוידועההפריזי-הולנדי.לגזע

עדריםכשהרבהתש"ז,שנתהארץ,בכלוהשיא
עדרגםומעלה.ליטר5000שללתנובההגיעו
לרדתגםכברוהספיקהנ"ללשיאאזה'גיעגניגר

להשתלשלותהסיבותבחזרהיולעלותמהשיא

ההןבשניםהבקרהזנת1.:שלושבעיקרהןזו
ימה--5004עד(בעלמספואעלמבוססתהיתה

בואשרמ"משלרציניתבתוספתהמנה)מכלל
ופשתןשומשמיןבוטנים,כגוןהטובותהכוספות

שהתבטאההזנהתנאישינויעםניכר.חלקתפסו

ליי-כיצדידענולאהמרוכזהמזוןמנתבצמצום

ואיןמספיקות,בכמויותמתאיםגסמספואצר

היתההמנהבהרכבהשינוישלעצםספקכל

התנובה.עלמכרעתהשפעה

העקרותהיוותהלעילכברשציינתיכפי2.

תש"ז-תש"י.השניםבמשךבמינהמיוחדתבעיה
שנול-עגלהכללנצלעלינוהיהמוטלזומסיבה

וממילאוהעגלותהפרותבעדרבירורכלללאדה
אתיצאולמעשהכולו.העדרשלרמתוירדה
מהונותרוולאהמצטיינותהפרותרובהעדר

ניכר.במספרצאצאים

מסוי-במידהפגעההיאגםהחליבהמכונת3.

שלאכיווןהראשונות,בשניםהתנובהברמתמת
לחליבההמעבראתברצוןקיבלו="הפרותכל

מאודרבותפרותסילוקלאחרכיום,מיכנית.
הצלחנובמכונה,לחליבההתאמתןאימחמת
יפהנחלבהמכריעשברובופרותעדרלרכז

לתנאיםהבקרשהסתגלותלזכורעלינובמכונה.
אחרצעדורקוממושךאיטיתהליךזהוהחדשים

הנכספת.למטרהמתקרביםצעד
מהןבאלופות,שהתברכנועודלהעירברצוני

שטרםוחלקהארציהאלופותבספרכבררשומות
ל-20.מגיעהכוללומספרןנרשם

נמצאותכן
פרים,לגידולרבייהאמהותמספרבעדרנו

הראשרהיסודמאמהותומוצאןבעדרנושטופחו
נות.

ההזנה.
התעוררואשרהבעיותבמכלולכאןאטפללא
המספוא,לשדותההשקאהמיהבאתעםבקשר
גידולי:שהןהכלליותהמגמותאתרקאציין
בקרבניוגידולחלבלייצורמתאימיםמספוא

במזומניםרבותלהוצאותיגרוםלאשייצורם
לצמצומעודאנוחותריםעבודה.ימיויחסוך
שלמכסימוםזאתבכלולספקהמסלואשטחי
ערכנוומתרחב.ההולךלעדרמשקיתאספקה
הוצאמהםגדולוחלקגידוליםמיניבכלנסיונות
אינולמשל,הסתוויון,מהמחזור.השניםבמרוצת

הר-לאגםבינוניים.יבוליםאלאאצלנו,מניב

שבדרךטוב,תירסתחמיץעלביתרונוגשנו
נובמבר-דצמברבחודשייםלספקויותרקלכלל
האחרונותבשניםבעל.משדותלקבלואפשרואף

לחלוטין.הסתוויוןאתלגדלהפסקנו
גםיצאוירוקלחצירהשלחיןותירסהאפונה

הואאזורנושלהחסרונותאחדהתפריט.מן.הם
במשךאספסתשלגבוהיםיבוליםלקבלשקשה
הגענודברשלאסופוהאפשט.ככלרבותשנים



עלבעיקרמתבססתלבקרשהאספקהלמצב
שאפ-מהככלנמנעיםאנוותחמיץ.מרעהשחת,

דיאגרמהניתנתלהלןעונתיים.עזרמגידולישר
האחרונות.בשניםלמעשהההזנהאתהמדגימה

ב2וקיולסונר
דוודיהליום

י

הגענובהאשרהראשונההשנההיאתשט"ושנת
הורגשבתשי"דב-100%.האספקהתכניתלמילוי

ירודהלתנובהגרםוזהמרעהבשטחיחוסרעוד

האספקהתכניתשלמוצלחלביצועהודותבקיץ.
לדרגההתנובהאתלהעלותיכולנוזו'בשנה
להיחשביכולהתשט"ותנובתמאוד.גבוהה

משכ-עדותגםוהיאאזורנהבתנאילמצויינת

מראש.מעובדתתכניתשלמושלםלביצוענעת
האס-תכניתשלנקודותכמהאסבירועתה

רביםכדעתדעתיבשחת.אתחילשלנו.פקה

מחמתכראויתפקידהאתממלאההשחתשאין
הקרויההשחת,כמויותלמעשההלקויה.איכותה
נסיוןלנומאוד.מצמוצמתהנןא",סוג"כביכול

בעל.משדותזון)רובו(זון+תלתןשחתעםטוב

אחידממיןמנהבעיןמהווההשחתזה,כללמרות
חושבניהשנה.חודשיכלבמשךהבקרבתפריט

אתרבהבמידהלמלאיוכלהחלבונישהתחמיץ
השחת,בזה.נסיוןרכשנוטרםאךהשחתמקום

ה,,,לחם"תפקידממלאהכך,לזמראפשראם

הפרה.במנת
המרעה,מהווהבתפריטשניהעיקריתמנה
גשמיםהקצורים.*והזוןהתלתן-בחורףוהמשכו
גםלמרעההעדרהוצאתמאתנומונעיםחזקים
וטובעניתכבדהשלנוהאדמהכיהחורף,בחדשי
שטחהרפתלרשותהיההשנההגשמים.בימות

עשרבניד'מ-48שהצטרףמרעהד'165של
שנים7-6בניד'25ופספלום),רודוס(שנים

רו-(שנים4-3בניד'45ופספלום),רודוס(

הרב-שנתיהמרעהבשטחנקצרזון+תלתןמהתערובתחלק.



7סודני),עשבשלקטנהבתופפתפספלוםידודם
אספ-מעטופספלום,רודוסמעט(שנים3בניד'

נזרעהשטחיתרולדינו)-תלתןוהיתרסת

והחלבהבקרמשק

ספטמברסוףעדוהניבבלבדסודניעשבבמאי
שנהכללזרועהיאהמגמהעשירות.רעיות7

בגדרהיאהלאדינוחלקתסודני.עשבכנ"לשטח
סורוזנצסל?ר
ורוסלראעע

לבשר.ושפריםתטלהחדשיםמ-10עגלותמבכירות,יבשות,לפרותהגסהמספוא2.דיאגרמה

מוסי-אנואיןכןמרוכז.מזוןלהוסיףנוהגיםננודונם50עודלזרועובתכניתנואצלנונסיון

שהנסיוןבמקרההקיים.המרעהבתוךזהבסתיו

קט-גידולילהקצותנוכלוו,בצורהיפהיעלה

המרעהשטחגבוהה.תנובהחולבותלפרותניות

והיתרגבוהיםיבוליםמניבהסודניהעשבשל

בעו-לקצירהבעיקר.ורודוספספלוםמרעהיהיה

מדיהנזרעהתלתן+זוןמלבדלנוישהחורףנת

הנז-נקיתלתןד'50עודהמרעה,בחלקותשנה

מה-הירוקוהתלתןהמרעהולכןשנה.מדירעים

שלהשלישיהסוגלפרה.הירקות""מנתאתווים
;ופרפראותמשומרים"מאכליםלונקראהמספוא

המספוא.וסלקלמיניהםהתחמיציםהםאלה
התח-משלימיתכיצדללמודאפשרמהדיאגרמות

השו-בעונותהפרותשלמנתןאתוהסלקמיצים

הבקרבניהזנתעלמשהו-זובהזדמנותנות.

אי-ומעלההשנהמחציתמגילהיבשות.והפרות

לפרותאוההמלטהלפנילמבכירותמ"מפים
בדרךאותןמכיניםאנוההכנה.בתקופתהיבשות
חודשים5-4הרותהפרותבהיות:והיאאחרת

שנילדעתנולנורמה.מעלאותןמאביסיםאנו
ברמהנשמרתהתנובה1.זו:בשיטהיתרונות
נכנסתוהפרהיותרארוכהתקופהמשךגבוהה

טובגופניבמצבכברכשהיאהיובשלתקופת
במספואמזונותיהכלאתלקבלממשיכהוהיא

תקלותנתגלולאושחת.תחמיץמרעה,-גס
הרוציםאתלהזהיררקעליזו.מעיןבהזנה

אםהיטבויווכחושיבדקוזו,שיטהלפילנהוג

כפיהמזוןתוספתאתפרותיהםמקבלותאמנם
אלאלדעתי,יותר,זולהאינהזוהזנהשציינתי.

אתמפטמיםואיןהואיליותר,רציונליתשהיא

מת-היתרוןההמלטה.שלפניכחודשייםהפרה



1223חוברת

בחודשייותרהיציבהבתנובהרקבעצםבטא
האחרונים.החליבה

ומגמותיו.הטיפוח
וידועות,מאדפשוטותהתביעותזהבשטח

במהירותמתאפשרתמידלאשביצועןאלא
פוריות,אי:כגוןרבותסיבותעקבהמקווה
עינינולנגדכנרמצטיירתאופןבכלוכו'.מחלות
רצויהאנו.לתנאינוהמתאימההאידיאליתהבהמה

בעלתהאקלים,קשייבפניעמידהחזקה,פרה
גדולותכמויותלניצולמתאיםומבנהגדולגוף
בעטיוגםנתברכהכזאתפרהואםגס.מספואשל
מטרתאתהשגנוהרימיכנית,לחליבהנוח

שר-משוכנעהנניהעיקריים.ביסודותיההטיפוח

אךבכוחרקורדיותהנןבארץמפרותינובות
בהזנה,חסרונותמשיםזאתלהכירמאתנונבצר

בחליבה.וכןובהחזקהבטיפול
החשר-הנקודותאחתאתלצייןשלאאוכללא

ההתמדהתכונתאת-בתנאינובעיקרבות
התחל-שיאתנובתכנגדשקולהשהיאבתנובה,

הפרהועלעלינומקלההתמדהכושרבלבד.תית
שהינןשיא,במנותהכרחשאיןמשוםהייצוראת

יחד.גםולבהמהלמטפללמעמסה
לומר,אנייכולהקיים,אתלסכםבבואי
מוחזקותשעדייןאחדותלזקנותפרטשעדרנו,
שנה5%בערך-מאודצעיררבייה'למטרות
אתבומהוותהבדוקיםהפריםבנותבממוצע.

והקנדיים.האמריקאיםהפריםבנותוהןהרוב
ומת-יפהתנובהנוחה,בחליבהמצטיינותאלה

ל--5000הגיעוהשנהשהמליטורובןמידה.
ועד

שנזכהלקוותהיסודלנוישחלב.ק"גל-6000
אלה.מפרותמוצלחיםלצאצאים

רובןהקו.אותולפיטופחהעגלותעדרגם
במשךהזנחנולאבדוקים.פריםבנותהןככולן

מעו-"פריםבגידולתפקידנואתגםהשניםכל
לארביםפלפוליםללאואמנםבעיקר.רבים"
הולידווהםשלנו,בעדרבהםמלהשתמשחששנו

במח-ביותרהטובותביניהןמוצלחות'בנותלנו
האחרונות.השניםזורי

עדרעללשמורכוונהמתוךזאתעשינולא
מגדליזאתשמציעיםכפיגזעית,מבחינהמעורב

שפעלוהמעורביםהפריםכלמסוימים.בהמות

ביותר;מצטיינתאחת,משפחהבניהםאצלנו
תכונותיהאתולהפיץלהשרישלנכוןוראינו
בבנותאףהפריםאתלעתיםזיווגנושלנו.בעדר

מצויינותהיועתהעדוהתוצאותהםמשפחתם
מוכיחאינוזהמעשההידועים.החששותאףעל
שאפשרטובאולםהטיפוח,בתורתכלוםולא

בדרךלפעמיםכשפוסעיםהצלחהעללהצביע
מבכירותבתורהניבוהאלוהבנותחלקלקה,
בעדרשהממוצעבזמןבוק"ג,6000עדמ-5000

ה-4000.סביבנע
הפריםמעטיםמה:והופתעתיסקרערכתי
התקופהלסיוםמגיעותמבנותיהם75%שלפחות

תנובהאוירודהפוריותוהסיבותזהרביעית!
מוג-מהומראהמאדמעציבהזועובדהנמוכה.

לי,נדמההטיפוח.בשטחהצלחותינוהןבלות
אםעבודתנובכלקדימהגדולצעדשנצעד
אתכהעדמאשריותררבהבמידהלסלקנצליח
המוקדמת.היציאהגורמי

במשקנוהבקרענףעולהכלכליותוהשאלות
וכלכלה,משקאנשילהרבהוידועלנוידוע
העי-הסיבותקיומהעלקשהנאבקהזהשהענף
זה,ענףלמוצריהירודהמחיר:הןלכךקריות

אמנםנעשוהעבודה.ויוקרהגדולההשקעההון
אבלהמצב,אתלתקןכוונהמתוךשונותפעולות

עודכלממששללישועותלקוותשאיןנדמהלי
מעצבימצדהגישהיסחרבאופןתשתנהלא

לעשותמשהוישבידינוגםאולםשלנו.הכלכלה
זהעומדבגניגרהבקרענףהמצב.הטבתלמען
אדאמנם,גדוללאריווח""בסימןאחדותשנים
אתכאןאפרטלאנוסף.לשיפורהיאהנטיה

מושגיםאילועלרקואתעכבהמדויקיםהמאזנים
המשקיםברובמקובליםשודאיאצלנו,מקובלים

השי-הונהגהמאזהאחרונות'בשניםהקיבוציים.

להיווכחניתןהחשבונות,בהנהלתהנוכחיתטה
ההו-מכלל55%עלעומדותלאספקהשההוצאות

זק-15%11.ביןנעותלעבודהההוצאותצאה.
הוצאותמריבית,מצטרפותההוצאותשלכ-30%
וכו'.כלליות

איןההוצאותברשימתהאחרוניםהסעיפים
בכל-כבדנטלהיותםאףעללשנותבאפשרותנו

להקטנתמשהולעשותנוכללאגםהענף,כלת



ה,,חקלאית",מים,קירור,למשלוח,ההוצאות

הנכ-הסעיפיםשניאיפואנשאריםוכו'.הזרעה

לערוךצריךעליהםוהעבודה.האספקה:בדים
נמרצת.התקפה

להתבטאצריךוכיצדבמהלשקולכשבאים
המידהאמתמהלהכריעישבעבודה'הקימוץ
מבחינההעבודהיעילותעללשפוטיששלפיה

ולהשוותלהעריךמקובלהמקויםברובכלכלית.
להשקיעשצריךהימיםכמותלפיהעבודהאת

החלוהאחרונותבשניםהשנה.במשךאחתבפרה
שהושקעההעבודהכמותאתגםבחשבוןלהביא
ההכנסהשעיקרכיווןחלב,ליטר1000בייצור

זה.ממוצרבא
שב-להיווכחיכולים4בטבלהכשמתבוננים

העבודהבסעיףכבירההתקדמותחלהמשקנו
עבודהימימ-40תש"ט-תשט"ו.השניםבמשך
בתשט"תימיםנ4.עדירדנובתש"טולשנהלפרה

באותהירדהליטר1000לכלהעבודהוכמות
שההפחתהמובןימים.ל-2,8ימיםמ-11,3תקופה

מהעליהגםמושפעתליטר1000לכלבעבודה

הםהנ"לההישגיםהפרה.שלהממוצעתבתנובה
בפרקיםעמדתיעליהםהגורמיםכלשלתוצאה.

יכרבגניגר,אנוהיכןעדיודעאינניהקודמים.
אבלהעבודה,בסעיףהקרובבעתידלהתקדםלים

להיש-שהגיעומשקיםעודושלשלנו'מהדוגמה

אפשררעדייןשקיימותללמודאפשרדומים,גים
המשקיםבאותםבעבודהלקימוציםרבותיות

במיכון)(י"עמ-20למעלההיוםעדשמשקיעים

בידים)החולבים(באלהכמהאחתעללפרה,
ולשנה.לפרהעבודהימיכ-40שמקדישים
עלעבודהימי10שלשהקימוץלזכורעלינו

4000בגבולותנעההממוצעתשתנובתהפרה
ב-25ק"גלכלהייצורהוצאותאתיוזילק"ג,

ל"י).ל-10מתקרבעבודהיוםכשמחיר(פרוטה

הוזלתשלהאפשרויותלשאלתאעבורועתה
נצרכיםחלבליטר5000שלייצורנניחהאספקה.
אםהפרה.שלהקיוםמנתכוללי"מ,כ-3500
פר'180--.200במחירמרוכזממזוןתצטרףהמנה

פר'160--180סלקפר',200-שחתהיחידה,

יהיההריהסלק,במחירג"כקצהוומספוא
בערך.פר'190לי"מהממוצעהמחיר

אשרלזודומהתהיההפרהכשמנתאולם
שונהדברנקבל1מס'בדיאגרמההודגמה
:לגמרי

פר'180--200לפימרוכזמזון38%

200"שחת20%
160--180=סלק7%

160--180"שלחיןתלתן9%

140"תחמיץ16%
125"מרעה10%

יהיהכזואחתמזוןליחידתהממוצעהמחיר

לי"מ.פר'ל-12יגיעוהקימוץבלבדפר'178
חלבליטרים5000ולייצורהפרהלקיום

לכליח"מ0,7כלומריח"מ3500כאמורנחוצות
יעלהחלבלליטרשהמזוןיוצאמכאןחלב.ליטר

125ורקפר'190הואהיחידהכשמחירמר'133
הואהקימוץפר/178הואהיחידהכשמחירפר'
ליטר.לכלפר'8
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