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והרהוריםרשמים
ביקרתייזרעאל,בעמקמספרשבועותשהיתי
מהפגישותרבההנאהונהניתישוניםבמשקים

מעד-הכלליהרושםיחדגםוצעיריםותיקיםעם
נתרחבההעדרים:למכבירנחתהשביענירינו

מפוטמות,אףולפעמיםמראהטובותהפרות
מלכים,שולחןעללעלותראוים-המרבקעגלי

ואתראתרבכלהשיאתנובות-אחרוןואחרון
רבשי-בביקוריאולםחולין.לדברכברשהפכו

שע-ה"בעיות'גםממנינעלמולאושםפהחותי

עלובהעלותיהבקר,ענףאתמטרידותדיין
שהקוראים-הבוק-מובטחניהצללים,אתהנייר

תוכחה,מדבריחלילהייפגעולאושם,פהרים,
הריכיהדברים,הרצאתבהמשךויתפרצושיתכן
אוהב".פצעינאמנים"כתוב:מצאנו

סוףכאןכיההזנה,בפרשתבלקודםאגע
ול-ללמודהתכוונתיזהבביקוריהעיקר.סוף

ומההרהאספקהשבתכניותמהחידושיםהתרשם
1במשקהמספואייצורתכניותשללפאזלצאה
המקומותברובשמהרשמיםבצערלצייןועלי

ולדרךליציבותהגענושסרםנוכחתישביקרתי
עצמההמשקמשדותהמספואבהספקתסלולה
וטרםתיכנחו,"שלבמסגרתעדייןנתחהכל

מכ-והספקתייצורלגביאיתניםיסודותהתגבשו

מינימאלית)אפילואו(אופטימאליתמספואסת

ולאבאיכות,לאבכמות,לא-המשקמשדות
ביותר.והרצוייםהמתאימיםהגידוליםבמיני
אוכלכלייםבעיקרונותכאןלדוןבדעתיאין

רשמיםמוסרהריניביההזנה,שלפיסיולוגיים

מספואסוגבכלאיפואאטפל1עינייםממראה
ממנהלהתרשםלישנזדמןכפילחוד,

ז5ורמחהמזון
באיבוסביותרהיציבהמספואסוגבעצםזהו
כבודו""-ביותרהיציברקולא1הפרות

10,12,שלמנותשיעור,לאיןעדעלוו,,כיבדו"
,שבשיגראדבר-ולפרהליוםתערובתק"ג15
האס-תכניתשללפועלבהוצאהשמתהדריםויש

מס-ו-30%מרוכזמזון.70%שלהיחסלפיפקה

קו-הריהתערובת,שללהרכבהובאשרגס.פוא

באותהבשוקהמצויאוהמחיר,לה5עלבע

ותאנקי*בכופפיםושביטחתהאימוואושעה,
חרובאית81עלבהקפדתנתקליםשאיןכמעט

ואיןהגס,המספואשלהיסודיתלמנההתערובת
כל.

כללאה-ךנמשךבחלבוניםשהבזבוזספק
בדירהיבשות,ברפתהחולבות,בעדר-החזית

להכיןכללטורחיםשאיןכיוןובמרבק,העגלות
השונים,למיניהםל"צרכנים'מיוחדותתערובות
הב-נתונותבהםהמיוחדים,ולמצביםלגיליהם,

המות.
מספואשלאינדיווידואליותמנותקיצובעל

שלפ-היהמקובלאולםפעם,אףחלמנולאגס

אינדיווידוא-במנותיוגשהמרוכזהמזוןחות
הב-שלהמיוחדומצבהלתנובהבהתאםליות'

נחזהבשטחשגםנוכחתיהפעםבביקוריהמה.
נשמרזהעיקרוןאםומסופקניהפרצות,רבו

לכך:גרמוסיבותששתילשערישכהלכה.
מקוםאיןשובבסככות,הפרותשוכנומאז)1(

איןלזה,נוסף1האיבוסלידפרהלכלקבוע
התע-הלוקתלפניבסגריםהבהמותאתכולאים

קמההאיבוסלאורךההלוקההתחלתועםרובת,
שבפרותוהתוקפניותוהזריזותהתרוצצות","

לאחראף)3(יהנמהלותאתומקפחותנשכרות
מחלקבקיתמידלאבסגרים,הפרותשנכלאות

השונות,הפרותבצרכיהתערובתמחלקת)או(
הואהרובועלרהבהןמכירהואשאיוכין

מצוותאתלקייםכדישוות,מנותלכולןמעניק
בעדר.והשוויתהדימוקראטיה

לקבוצותבסככותהפרותמחולקותאמנם
המרכזההחליבהבמכוןהחליבהלסדריבהתאם

ל"קבוצותיושבחלוקההרושםמתקבלאיןאבל
האינ-המנותהגשתבעייתגםנפתרתהליבה"

נאותהבצורהתערובתשלדיווידואליות

פתרוןולבקשלחזורשישהוא,שליהרושם
לצרכיםבהתאםהמרוכזהמזוןלהגשתנאות

מס-זהבלעדיכיהפרות,שלהאינדיווידואליים

מזונותבזבוזונגרםהתכליתיתההזנהתלפת
מיוח-זכויותבעלותבהמותוקיפוחגימאמחד

גיסא.מאידךדות
בוק-מצדהמרוכזלמזתהמיוחדתהעחיבה'
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עיקרכלקלזההיקמזמן,ידועהרביםרים

מס-בחלוקתהנוחיות(זהבהלך-נפשלהילחם

יחידתלעומתזומזוןשביחידתimw~.א2עו*

מקוםישאולםוכה),וכדהגס,ממספואהשוון:
ניצולוודרכיזהבמספואשהשימושלתביעה

יותר.רבהביעילותיאורגנו

האינדיווידואלית,הוצנהשלחשיבותהעל

כשפרזיעודדיברהמרוכו,המווןלגבילפחות

25-18בגבולותיומיותשיאהנובותהניבותינו

אלאנגרי,לאשמחשיבותהיובןוממילאק*גן
לפסישהעפילופרותבעדרינוכשנחרבולהיפך,

החשדומכרסם1ליוטחלבק"ג40-30שלגות
היומיותבתנובותיהןהתלולותוהירידותשיתבן

קטנה)לאגמידה(נגרמותהשיא,בעלותשל

האינדיווידואלית.ההזנהבביצועהזלזולבגלל

חגםהמספוא
דברים.להרבותאיןהבעלמשדותהשחחעל

שנרכשפיעלאףלטובה,שהואשינויכלחללא
יותרמשוכללותמכונותנרכשורב,עד2כאילו
וכשמעי-זאת'יודעיםהמספואעובדיוכה.וכף
אובדי-שלתנועהעושיםרובםכך,עללהםרים

שיפוריםלהבטיחממשיכים""מעסיםורקעצלת,
המקרברוב-ובינתייםלבוא.'לעתידבאיכות

לחבילותשחתתבילוהביןלהבדילקשהמות
שחתלהתקיןמשתדליממסתימיםבמקומותקש,

ני-ובהצלחהסודאנהומעשבהאספסתמשדות
21/1-=3שלמנההגישומשקיםבמספרכרת.
והשפעתההחולבותלפרותאספסתשחתק"ג

מהתלחןהמעברבתקופתהתנובהעלהטובה
ברובלעץ.בולסתהיתהמאי--יוני)עונת(לסלק

צורכותהפרותכללשבדרךלינאמרהמקומות
4--3בגבולותשחת,שלמצומצמותמנותאך
מנותגםלהגררשמנסיםפיעלאףליום,ק"ג

תהכך,עללהתפלאאיןלדידי,יותר.גדלות
הרובעלהיאהשחתכאמור,)1(טעמים:משני
מרהח,מזוןשלהצדושו%המרת)2(1גרועה

כש-ביחור(משדניס""בחזקתפניםכלעלשהן

כרסואתממלאותחרובים),גםמכילההתערובת
אותן.ומשביעות

שחתהספקתדבראתהצםפהבהעלותי

ובחרהיובשבתקופתלפרותולפחותהאספסת,

לינאמהההמלטה,שיאחרהראשוניםדשים

ומנמקיםלכךמתנגדותהמשקיותשהוועדות

בהכנסהן%זגשבשחתהמזוןיחידתביוקרזאת
למכונינמכרתכשהיאמאספסתיותרהגבוהה
הבוק-אתלהמרידברצוניהקמת.להכנתפבהצ

מינימא-מכסהתוקףבכללתבועולעוררםרים

איולדעתיכימשובחת,קטניתשהתשללית

הפ-בתזונתה"כל-יכול,המרוכזבמזוןלבטוח

שביחידתהיוקרהגבוה,הייצורכושרבעלותרות

מעלבמשתלםדברשלבסופויתגלהבזומזה
עין-שבוקריוכשם1הכלכלית)גם(הבחינות

שחתלספקדרךמצאוהוותיקיםהמאוחד)(חרוד

הבוקריםשגםספקכלאיןלפרותיהם,כזו

כפויאם,זאת,להשיגיצליחואחריםשבמשקים

הדבר.בחשיבותיכירועצמםהםבן,
אתלראותישהשחתבייצורמסתיםכהישג

שחתלראותלינזרמןהמודאני.העשבשחת

ירוץהיהצבעהבגניגרוהבקרבאיבוסיכזו

סוב,היהטעמהשגםוכנראהנעיםהיהריחה

כלפיה.גילושהבהמותהתיאבוןלפילשפוטאם

בשלחיןסוראניעשבשועםבגניגרלינאמר

מ-1000למעלההעונהבמשךקצירותב-3מניב

תחליףזובשחתלראותשאיןמובןשחת.ק"ג

שהשספקכלאיןאולםאספסת,לשחתמהצלם

מהדג-כרגילשאוספיםהעלובההשחתעלעולה

הפלחה.שבשדותנים

הסובההשחתוהספקתייצור:פסוקסוף

לפת-מחביםpwlltהמשובחתהישראליתלפרה

1יה

הירוקהמספוא
ברובהטובשמועלעדייןשומרהתלתו

בייצורושחלוהשינשיםובצדק!הימק,משקי
לסוףהזריעהדחייתהם:לאיבוסובהספקתו
במי-לקמץכדינובמברתחילת-אוקטובר

ובדו-צפוריםהתקפות(נזקיםומניעתהשקייה

מוות-במדעיםספסמבר.בזריעתהכרוכיםמה),

לראותואיןהסתיו.שלקצירותשתיעלרים
אלהסתיויבוליכילהיפך,אלאנזק,כלבכך
מספואשלהמזוניוערכונמוכיםהרובעלהינם
למדהנמוךהואהמרובה)מימיותובגלל(זה

עלהתורהםהתלתןבגיד%נוספיםששמים
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המכסהוצמצוםבמאיירקשלהאחרוןהקציר
הווי-עלהמבוגר.החייםבעליחידת~בשטח)(

ביחודלהצטער,ישבמאיתלתןירקשלתור

קט-שחתגםמספקיםשאינםהמשקיםבאותם

זהירקכילסלק,מהתלתןהמעברלעונתנית
אולםוגבוהמזוניערךבעלהואהעונהסוףשל
הגז-שלדעתםמשקיםבהרבהמכריעהכאןגם

תלתן,שלהאחרוןשהיבולהטועניםברים,
גבוהההכנסהמביאזרעים,להזרעתשמשיירים

המוגשאחרוןמקצירהירקיבולמאשריותר
לפרות.

כנר-בא,התלתן,לגידולהשטחיחידתצמצום

מרחב"לגביהכללימהקטרוגכתוצאהאה,
הצמ-אתושםפהמנמקיםכןהפרה.שלהמחיה"

בחודשימספואשלבזבוזלמנועמגמהתוךצום
עודלא"ומתעצמים.עוליםכשהיבוליםהאביב,
בימינההסיסמאזו'!לפרהתלתןק"ג70--80

שנהנוכשהפרותהימים,אותםשנשכחווכמעט

הניבומרץ-מאי,בחודשיתלתןשלכנ"לממנה

מזוןשלתוספתללאחלבק"ג12--15קושיללא

וחבריהשופמןטובהעםודאיזכורותמרוכז.

לפרותשהוגשוירוקתלתןשלהמנותחרודבעין

במאכסימוםהזנהניסוישערכנובשעהג'ברפת

המ-רות""לעשותאזהפליאהגס.מספואשל

תלתןק"גמ-120למעלהלכרסהשדחסהפורסמת,

יפהוהתמידהבטובהרגישה!ביום)!שקול(

בכמו-מרוכזמזוןזלילתללאהגבוההבתנובתה

המודרניים.הזמניםשליות

עובדהלצייןישהתלתןהגשתעםבקשר
הקצירשיטתאתזנחומשקיםמספר:משמחת

וה-המקצרהאלוחזרובמכסחה)או(בקומביין

מכשו-גםשמופיעיםסוףסוףנוכחוכיחרמש,

בעבודהקימוץאחריהרדיפהבגללרצינייםלים

בהר-שהכריזוהפרותצדקומופרז.מיכוןבעזרת

איבוסיהןאתכשמילאורעבאשביתת"מקריםבה
מתובלתגםלעתים(תלתןשלהזוב"דיסה"

הדעתעלמתקבלבמכסחות.שהותקנהבבוץ)

לתירס)פרט(אחריםממיניםירוקמספואשגם

מעונייניםאםבקומביינים,לקצורכדאיאין

והתועלתההנאהמלואאתתפקנההפרותשאמנם

להיווכחלינזדמןפעםלאלהן.המוגשמהמזון

לאיבוסיםגמורנפשבשוויההתיחסושהפרות
היובקומביין,שנקצזירוקמספואשלמלאים

שלדבריפי,עלואף1ומסתלקותקימעאטועמות
אתדברשלבסופוהבהמותמסיימותהעובדים,

מעטאךנהנותשהןלהניחישהריהמנות,
שלילתמלבדכזו.בצורההמוגשממספואמאוד

מזונותיהאתלאסוףהפרהשלהטבעיתזכותה

גםהנודקהמקוצזהירוקהמספואהריבמרעה,
הדחוסהותנוחתוהתחממותובגללבטעמופגום

לבואאיפואאיןרבות.שעותבמשךבאיבוס
בגמואסותכשהןבטרוניהעליהן

מספואלהספקתנוספיםוחורףסתיוגידולי
נזק-ושםופהמיוחד,באופןמתבלטיםלאירוק

אפר(לקטניותאוש"ש)שעורה,(לדגניםקים
פרצותלמלאכדימצומצםבהיקףפול)נה,

מסויימות.בעונות

הלשנהועטרתוהתירסזכההקיץגידולימבין

בהג-ניכרותהצלחותשהושגולאחרלההוחזרה

עונתוהארכתלדונם)טון)6--7היבוליםברת
אתקוצריםנובמבר).לסוףעד(בוהשימוש
עמוסיםכשהגבעוליםהדונג,בהבשלתהתירס

היבשהחומרמתכונתמלאי-גרגרים,אשבולים

הנעכלהחלבנןואחוז20%--25סביבנעהשבו
הגב-שלהתחתההחלקאמנם1.2.בגבולותהוא

נאכלהואגםאךהמידה,עליתרגסהואעול
בחלקיםומעורבקצוץבהיותותום,עדכמצט

הוז-אחדיםבמקומותהצמח.שליותרהעדינים

יהושעוהמדריךמנוה-יערשלומילשבחכרו

להע-האחרונותבשניםרבותעשואשררקובר,

המס-לגידולשובוהפכוהוהתירסשלקרנולאת

הבקר.באיבוסהעיקריהקיציפוא

המו-העשבבגידולבולטתניכרתהתקדמות

שליבוליםמשיגיםקצור.ולירקלמרעהדאני
הזר-לפניאותוקוצריםואםלדינם,טון8--.10

הרעלהמקריעלבתיאבון.נעכלהואזרעיםעת
ידיעות,הגיעונילאמודאניעשבשלבמרעה

עלמקפידיםשביקרתיהמשקיםשבאותםכנראה
העשבלחלקותהעדרבהוצאתהזהירותכללי

ההרעלה.אסונותאתומונעיךהמודאני
כלילשנעלמוכמעטהבקרואפונתהסתוויון

צומצמהלירקהאספסתגםהמספוא.מתפריט
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-לכךוהתיבהוהמרכזי,המערביבעמקמאוד

המים.ויוקרזהגידולשלהגדולההמיםתצרוכת

עילהמשמשעודנוהתרבותיהזרועהמרעה

אףולפעמיםמחייבים,ישולהיסוסים.לוויכוחים

אףשהביאוחריפים,שולליםוישבהתלהבות,
הקי-במשקיםבמשקיהם,המרעהחלקותלחיסול

הבוקריםמתיחסיםועפולהנהללשבגושבוציים

יוד-איןאלהבמקומותגםאולםלמרעה,בחיוב

ביחידות(מרעהדונםמניבבעצםמהבדיוקעים

אתשמוציאיםהמקומותבאותם1ריאליות)מזון

בערךשעות6שללרעיההגדולותהעגלות
המר-הישגיאתרצוןבשביעתמצייניםביממה

לדבריאלה,עגלות1כלכליתמבחינהגםעה

במרעה,המלאהתצרוכתןאתמקבלותהבוקרים,
אהדק"גאושחתמעטבאיבוסלהןוכשמוסיפים

הפגת"לשםבעיקרזההרילראש,מרוכזמזון
כלואותשהןהארוכותהשעותבמשךהשעמום"

העגלותשמראהנוכחתיבסככות.אובחצרות
רצוןמשביעהנ"להשיטהלפיבמרעההניזונות

בהחלט.

פספלוןברובההיאהוותיקהמרעהצמחיית

ואףכליל,נעלמההאספסת1רודםעשבומעט
העוב-משמחתאלה.בחלקותלחדשהמנסיםאין

הרודם,עלהתגברהפספלוןרבותשבחלקותרה

ואמנםהשטח,כלאת.כמעטמכסהשהואעד

הזה.העשבאתרצוןביתרמלחכותהפרות
לשיג-הפכההמרעהבחלקותבסתיותלתןזריעת

יבוליםלקבלשמצליחיםלמדוומהנסיוןרא,

הקיץלצמחייתלהזיקמבליתלתן,שלטובים

התל-אתשנה-שנהזורעיםאםאףהמרעה,של

מחזורעללהקפידמבליהחלקות,באותןתן
שב-התלתןאתבזמנהשהוצעכפיתלת-שנתי,

ורקבאיבוס,ומגישיםקוצריםהמרעהחלקות

בסוףלרעותגםהפרותיוצאותבודדיםבמקומות

העונה.

הזרועמהמרעהההתרשמותאתלסכםבבואי
שמקפידיםהמקומותשבאותםלצייןאוכלהרי

ומקיי-וכו/)השקייהדישונים,(הטובהטיפולעל

המרעהתנובתאיןברעיה,נכוןמשטרגםמים
אח-מספואשבגידולימזונופלתשטחליחידת

הבהמותאוספותשאמנםהדעתעלומתקבלרים,

כשמק-ביחודלדונם,אפקטיביותיח"מכ-1000

מחל-התלתן)(החורףיבוליניצולעלגםפידים

אתגםלהעליםבדעתיאיןאולםלאלה.קות
להיווכחלינזדמןאחדיםבמשקיםהאכזבות:

רובוהתרבץ""למרעהשהוצאהבקרשעדר
בואועםמידוהרךהירוקהמרבדפניעלבנחת

היהקשהלאכזולהתפנקותהסיבהאתלחלקות.

דשנה,סעודהלאחרלמרעהבאוהןלגלות:
העלאתאתשהעדיפובטענותאליהןלבואואין

פניעלהירוקהמזרוןעלרביצהתוךהגירה

רעיהשבמשטרמובןלחיכה.לשםההתרוצצות

כדאיותלגביקשיםספקותמתעורריםזהכגון

הזרוע.המרעה

מסוייםליקויעללהעירכדאילהעםובקשר

חוסר-והואמספר,במשקיםהענפיםבכלכלת

האח-ביןהיומיומי)-אומרהייתי(הערהמגע

קוב-לעתיםהמספוא.ועובדיהבקרלענףראים

וכו'רעיההזנה,תכניתהבוקריםלעצמםעים

לגבידיגמישיםואינםארוכה,תקופהלמשך

הדוקמגעהמספוא,בשדותשמופיעיםשינויים
יתהווולאבזבוז,ימנעהמצבידיעתלשםיותר

לעיל.שציינתיזהמסוגקוריוזייםמצבים

מספואטלק

הוכ-מאזפופולאריותו,עלשומרזהמספוא

מלפניונפתולסקי'צמחש.ידיעללתפריטנס

גיוון(מסויימתהתקדמותמורגשתשנים.35

ההאפסה),עונתהארכתהיבולים,הגברתהזנים,
לפתורשישבעיותעדייןקיימותכיוםגםאולם

הריקבוןמכתעלהיוםעדהתגברולאאותן.

מוקדםנעלמתהעלווה1העונהבסוףבאשרושים
יהסלקשלהמזוניבערכוניכרהפסדומכאןמדי,

היבש.החומרבאחוזירידה-הצרהועיקר

זהעונהשלהבדיקותתוצאותלראותלינזדמן
ל-",925,עלתהבסלקהמיםשכמותיוצאולפיהן

והתוצאהמזה,ליותראף-אחדותובדוגמאות
לספקכדיסלקק"גכ-20היושדרושיםהיתור
בהובלתתועלתכןאםהישאחת!מזוןיחידת

ושאלה?לרפתמהשדהמיםטונותהרבהכה

מי-השקייהלבזבזהואהכרחיהאמנם:נוספת

בעיהזוהי?מימיכהסלקיבולילהגבירכדי
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יוטבשנקדיםוככלעמה,להתמודדהראוישמן

סלקלגדלבאפשרותנוזהיהיהשלאיתכןלנס
שבוהיבשהחומרשמתכונתבשלחיןמספוא
מהזןבסלק).15%שבדנמרקלזושווהתהיה
בארץסלקלגדלפעםידענואולםסוברי),החצי

גםלשקודישכךועליבש,חומר,12-11%עם
יוצאאחרתכיגיבול,ל,,שיאים"חתירהבשעת

למדי.ניכרבהפסדדבר,שלבסופוהשיא,שכר

התחמיצים

אמ-1החזיתאורךלכלוהתרחבותהתפשטות

ביותר,המכובדהואהתירסתחמיץכיוםגםנם

עםדגנים(חורףמגידוליהתחמיציםגםאולם
האס-בתכניותנכבדמקום'כברתופסיםקטניות)

בגניגרלמשל,כך,העמק.משקיברובפקה
כ-1200--1400השנהכברמתקינים

יתחמיץטת
חפירותבשתיוהשארבמגדליםטוןכ-360מזה

בשלחין,מגדליהלתחמיץהתירסאתגדולות.
מגידוליהתחמיציםלדונם.טתכ-4הואוהיבול

מתאז-חלבוניים",תחמיצים"גםהמכיניםחורף,

שנת-הכשלמותאףעלבהדרגה,ומתרביםרחים

השקייהבמילחסוךהשאיפהיבעברבהםנסו
להרבותהמדרבנתהיאהיאהמספוא'לייצור

שבש-והאביבייםהחורפייםמהגידוליםבתחמיץ

הבעל.דות

לחומריםנזקקיםאיןהחורףתחמיציבהכנת
הכנ-לפניהצמחיםבהקמלתומסתפקיםמשמרים

התחמיץ.למיכליסתם

בתחמיץגםזובהזדמנותלנגועברצוני
האחררבשנתייםהרבהבושמדוברהמודרני","

הואשליהרושםוהסחיט.הסלקתחמיץ-נות
מופרזת,היאזהחידוש""לקראתשההתלהבות

בחי-וכמהמכמהיסודיתבדיקהטעונהוהשאלה

שחסידינתרשמתישוניםבמקומותמהשיחות
אח-ארנבותלצודמתכוונים'סלק+סחיטתחמיץ

מצלי-אמנםאםמסופקניאולםאחת,ביריהדות

בחפירותמתקיניםהזההתחמיץאתבכך.חים
הקרקע,פניעלבערימהאומרוצפות)בלתי(

מגיעיםהתנקזותמהמתשההפסדיםלשערויש
הואהגלמישהחומרכיוןלמדהרצינייםלממדים

צםאובדיםהנוזליםהתנקזותעםמאוד.לח
מהחשביםאףויתכןניכר,בשיעורמזתחומרי
קלי-התמתהסוכרים-תזונתיתמבחינהביותר

בחומריההפסדשיעורמהולהגידיכולאיני
וניסוייםשתצפיותכיוןזההחמצהבשיטתמזון

באתתנערכהלאלי,שידועכמהעדמדוייקים,
כשליששרקלינמסרבכפר-יחזקאלהחצרות

נשתיירההתחמיץבערימתשנערמהמהכמות

לפניהגלמיההומרהכילמהלבהמות.לחלוקה

שהואבסבתחמיץממנונשתיירומהההחמצה
החש-אתכשסיכםאולםלהגיד,יכולהאישאלן

היהלאהזההמודרנישהמספואיצאהכספיבון

החמ-שיטתשאיןמסתברלמישהעיקר.כלזול

הסלקאתמוצלחתבצורהלשמרעשויהזוצה
ובכןמזוהבחומריגדוליםהפסדיםללאוהסחיט,

הדעתעלמתקבל?בתקנתםחכמיםהועילומה
הח-מביתהלחהסחיטבהובלתיתרוןכלשאין

יוצאשהואומוטבהחמצה,לשםלמשקיםרושת

מרוכזמזוןשלבמחירואפילויבש,כסחיטלשוק
ייעשהכשהייבושהפת"ז,אוהחרוביםמסוג

הצהרךלשעתזהמספואלשמוראפשרכהלכה
התערובתאתבולגווןאפשרושונותולמטרות
עסיסילמספהאשובאותולהפוךגםואפשר

לאחרטובות,דיאטטיותתכונותבעלמשובח
מקו-לארץבחוץלרוויה.מיםמחדששיספיגוהו

גבוהותלפרותכזהמשוחזרסחיטלהגישבל
בעליידיעלהוכרההטובהוהשפעתוהתנובה,

הבקרמשקבתנאיגםרבות.שניםמזהניסיון
תכ-ניצולשלרבותאפשרויותמזומנותשלנו

למו-הראויומן,המיובשהסחיטשליותרליתי

הלח,הסחיטאחרימהרדיפהמועדבעודגמל
יעילהבצורהלפקחאפשרותגםאיןאגב,,אשר

הסחיטלגביכןשאיןמהשבו,המיםתכולתעל
המיובש.

משקיםכמטפרהופיעוחדשיםמספואגידולי

שלהכלאייםלזנימתכווןאנייזרעאל,בעמק
בעין-ליבנהד.ידיעלשטופחוהסורגומים

וכ-אס",עשב"מסון","בשמותשכונוחרוד,

גידוליםשלערכםעלשונותדעותהובעודומה.

,אלה
המחיי-עלהשולליםמרוביםלעת-עתה

אחדותעונותעודשתעבורנהלהניחוישבים,

נות.

*
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עדיחד)גםובהאבסהבגידול(ניסוייםשל
שאפ-

ביחסחד-משמעיותמסקנותלהסיקיהיהשר

נתקבללעת-עתהאלה.מספואזני.שללערכם

והםבעין-תרח/הבוקריםדעתעלזהמספוא
בהמהשימושהמלאהרצונםשביעתאתהביעו

הסתיי-נשמעויזרעאלעמקמשקיבשאראולם

ערכםאתשללושלאבמקריםאףשונות,גויות
תסתייםכיצדונראהנמתיןמוחלטת,בצהרה

בכורהעמדתעלאלהמספואזנישלמלחמתם""
הקיציים.המספואבגידולי

האספקהמצבעלרשמיאתמסכםכשהנני

אתלהביעשלאיכולאיניהעמקעדריברוב
שלחלקו'לגביוהזלזולהאדישמהיחסאכזבתי

גור-איכותהלגביובייחודבהזנה,הגסהמספוא

בדעתיואיןזההתפתחותעלהשפיעורביםמים

עור-מיוחדתדאגהאולםהפעם.עליהםלהתעכב

לצמ-שמגמתםרביזיוניסטיים,הלכי-רוח""בירו

-וזההגס,המספואמנתאתיותרעודצם

המח-מרחב"בגבולותלקצץהכלליהלחץמחמת

החששלפעמיםומתעוררהחלב.פרתשליה"

הבקרענףלהפיכתלהוליכנועלולהיןשמגמה
כלעלעירוני,כמעטחלבנילמשקהחקלאי
בעברמפניהןנזהרנושכההשליליות,תכונותיו

יותר,ארוךלטווחהחשבוןהאמנםרחוק,הלא

1זהבכיווןומגמותהתפתחותמצדיקהואאף
ב"הלכי-חמורהסכנהרואהפנים,כלעלאני,

להעלותהראויומןזה,מסוגקיצונייםרוח"

אלה.בבעיותהיסודיהדיוןאתמחדש

ולהרהורילרשמימספרשורותעודאקדיש

כיאםוכדומה,דיורחליבה,טיפול,בשאלות

אלה.בבעיותגםהדיבוראתלהרחיביש

החליבה
האחרונההמלהלפי-המשקיםברובהציוד

מה"מהפ-עמוקותמתרשםוהנךהטכניקה,של
כמעטמבוצעתהעבודההחליבה:בעבודתכה"
לעובדפרות40-30שלוהספקסרט-נעלפי

הפךידיים)בחליבתפרות5--6במקום(ולשעה
הרילכאורהנורמאלי.להישגמשקיםבהרבה
זהמהתפתחותנחתאךלשבועהיינוצריכים
הע-תהליכיאתיותרמקרובכשבוחניםאולם,

גםחשיםהרימהם,הנובעותוהתוצאותבודה
ממוכןו"בחלבהדבקיםמרירים,בטעמי-לוואי

וההוראותהכלליםנשמריםמקוםבכללאזה.
הכנהעלמקפידיםאין:תקינהחליבהלגבי

יסודיבניקוימזלזליםהחלב"ל"הורדתנאותה
העלאתאתמחישים,)!העטיןלפחות(העטיןשל

אותםמשהיםשגםוישהפטמות,עלהגביעים
בכךמשגיחיםואיןהעטין,גביעלמדייותר

מתקבלוכף.וכו'ריק"עטין"עלהיאשהחליבה
וכמעטהמכונהעלמדייותרשסומכיםהרושם

עוס-חיהשבפרהמהעובדההדעתאתשמסיחים
להתפלאאיפואואיןגומי.שלבעטיןולאקים

למגפהעדריםבאילוהפכוהעטיןשמחלות
מסויימיםבמקומותגםנתקליםזהלעומתממש.
מבוצעתהעבודהיותר,מתוקניםחליבהבסדרי
הפעוטים,הדבריםלכללבתשומתומתוךבשקט
שלבמצב-רוהשרוייםהעובדיםאין-והעיקר
ב,,הספק",שיאיםאחררודפיםואינםחיפזון

פרה.לכלשקוצביםה"שניות"מניןתוך
עדייןטעונההחליבהשבעייתהרושםמתקבל

המשקיםשגםספקכלואיןרבה,לבתשומת
הע-בביצועמתמדתלהדרכהזקיקיםהוותיקים

המיתקנים.עלוביקורתולפיקוחבודה

בסככות.והרפדניקיוןבשאלתגםאגעלבסוף
גםודבריוב"השדהןזושאלהעוררוולקנירענן
קיימתשאמנםהואשליהרושםלתגובות.זכו

הקולמוסשפליטותאלאחריפותה,בכלהבעיה
הזבלניוקר"בעניןרענןשללהערתושנחלוו

ייצהלבהוצאותלשאתצריךמי""או(האורגאני

ושמירתבטיובחשיבותו""עצםולגביהזבל)
הדיתאתצורךללאסיבכוהקרקע,פוריות

זהבשאלה
הפרותשאמנםלכךהוכחותלבקשצורךאין
עלשהשמירהמאליוומסתברמזוהמות,בסככות
שטעהכנראהעיקר.צלקלהאינההחלבניקיון
כברכיוםובסככותהרפדכמותבשאלתטעינו

ולשנה,לרחשטונות4שלמכסהעלשומעים
לאסוףבאפשרותםשישהמשקיםבאותםואפילו
בעיותלעתיםמתעוררותמשדותיהםזוכמות
קשלמכור-יותרכדאימהחישובים""בגלל

אוהפרות,ממראהעיןולעצוםגבוהבמחיר



3513חוברת

הנקיבמראההעינייםאתולהנותבזבללהרבות

באותםהשאלהביוהרהמורהאולםהבהמות.על
מאהבמצומצמיםשלהםהרפדשיבוליהמשקים

וישבסככות.הבקראתלדיירנתפחוזאתובכל

המשקחצר"מתכנניעלמיוחדבאופןלהתפלא
לפר-המדורשל28מס'חוברתראה(במושב"

ניכרחסכון"לשםשמציעיםחקלאיים)סומים

סככתהקמתוכף,היומיומיות"העבודהבשעות

יהיהשדיבהניחםבמושבים,גםעמוקרפד
יימצאמנייןלשנה.לבאשרפדטונותב-2%

חשבות6בתעדרליחידתבמושביםהרפד
זומצומצמתמיכסהלפיאףבקרבניו-%--10

1טון2%של

לג-עיקרוניתמבחינהרביזיהטעונההבעיה

מכיריםכולנוכיאםמשקים,שלניכרמספרבי

בחי-וכמהמכמההסככהשלהמרוביםביתרונות

המרופשהמראהעםשנשליםיתוארלאהרינות,

!לצמיתותפרותינושל

נפסדנוהגעלגםלהעירעליזובהזדמנות

משלונופךמוסיףהואשאףושם,פהשנתאזרח

חבי-אתלפוררפנאיאיו:בסככותהרפשלצרת

אתתעשינהשהןהפרותעלוסומכיםהקש,לות

מלאותלשיחותאיפואלהתפלאאיןיהמלאכה
האופייניהנוףאתשמהוויםולגבנוניםהנוזלים

השוקתותשגםכנראה:הערהועודהסככות.של

מוסי-הסככותשבפניםהגביעים)(האיטומאטיות

והשתעשעותדליפהמחמתנוזליםמעטלאפות
האלההתקלותששתיספקכלאיןבהן.הפרות
בבעיהחקרלהעמיקמבלינקלהעללסלקאפשר

בכללותה.

להתעכבהיההראוישמןבעיותעודוישיש
לינדמה:ובהצעהלהערהאסתפקאךעליהן,
מצומצמות,פגישותמחדשלקייםהיהשכדאי

שהעליתי.זהמסוגה"קטנות"בשאלותאזוריות,

הש-בעליבבוקריםהמשקיםברובזכינואמנם

אולםבמקצוע'מקיפותוידיעותניסיוןכלה,

לכאריקלותבסוגיותוטריאהשקלאגםחשובה

הקובעותדבר,שלבסופוהןלדעתי,אשר,רה,

מובןהענף.בכלכלתהכשלוןאוההצלחהאת

להיותצריכותזהמסוגושיחותפגישותשגם

בוקרינההגיעואליההמקצועית,לרמהמותאמות

לק-בעלמא.מברותבהבעתעודלהסתפקואין

שירבוהאיששיימצאצריךכזופגישהכלראת

והדיוןמסוייםלנושאביחסועובדותנתונים

לבד.~הנידונהבשאלהשיתרכז

ממרזמןלשהותלינזדמןלאהפעםבסיורי

שבק-מקווהוהנניהוותיקיםבמושביםיותרשך

אלה.מבוקרינוגםרשמיאתלמסוראוכלרוב

קרעי.

יועציםמומחים""

ע"יבציודולטיפולמיכניתלחליבההוראותנתינתשלהמקריםנחרבוהאחרוןבזמן
כביכול,זמן,ולחסוךהעבודהעללהקלבאותאלהעצות:למיניהםומומחים"טוביםשכנים"
בה.ובטיפולהמכונהבניקויהחליבה,בביצוע

רצינינזקנגרםמעטיםלאבמקולםזה.מסוגלעצותיישמעובלהחבריםאתמזכיריםאנו
במכונות.והטיפולהחליבהמכלליהקלות""ע"יהחלבולטיבהפרותלבריאות

הניתנותההוראותאחריבקפדנותלמלאייטיבטובותובתוצאותתקינהבעבודההמעונין
המוסמכים.הגורמיםעתי


