
מקצועיתהשכלה
בחו"לוארוךדחוסשבוע

ימיםשמונהלחוותבחלקיונפלמזליהתארע

מידעוהפקתמקצועייםבמפגשיםמאדמלאים

בארצותלחלבהבקרבענףהנעשהמןייחודי
הכנסאתהפעםאירגנובמקרהלאהשונות.
Faaers)Dairy(European[0[שלהשנתי

ללא"אירופייםחלביצרנימועדוןמעיןשהוא

בשחור-לבן,מחזיקיםרובםגםאםגזע",הבדלי

תערוכתT[ERץטא0-עםאחדומקוםבעת
הנוברשלהתערוכותבשטחענקיתבעלי-חיים
שבגרמניה.

התארגנוהושמאזק0[שלה-11השנהזאת

ארצות,מ-18חברים300לכמעטוגדלצמח

חקלאייםאירגוניםמצדחזקהתמיכהתוך

במיוחדובריטניה,הולנדגרמניה,שללאומיים

בקיוםכלשהיבצורהמעורבותכולןאך

התרחבותועםהאחרונותבשניםהמועדון.
מתמידישיר,מגענוצרהאירופיהאיחוד

בארצותהחלביצרניחקלאיםביןומעמיק
שונים.וטופוגרפייםאקלימייםובאזורים

בנויהכזהרב-לאומיכנסשלהעבודהשיטת

ברורים:איפיוניםעםבמשקיםביקוריםעל

תנובהבעלימשקיםגס,מרעה/מזוןמשקי

שלייצורעםומשקיםבמיוחדגבוההממוצעת

דגשהושםהיוםלמחרתבהמשךאורגני.חלב

בנושאים:הרצאותעל
תחזית-2020בעלי-חייםגידולש.,

המזון.בענפיהתפתחות
מנקודתעתידוצופימצליחיםחלבמשקי-*'

יזם.יצרןשלראותו
בריאות.פרותלהבטחתנכוןממשקש_,

בנושאיםעבודהקבוצותאחה"צובהמשך

כלשבהמראשמוכנהלתכניתבהתאםשונים,

מביןללבו,הקרוביםהנושאיםאתמוצאאחד

אורגני,חלבמשק:

מחלותלמנועאיך-בעלי-חייםרווחת:

רווחי,ייצורולהשיג

בעדרי-חלב,טלפייםבריאות:

וכלכלם,חלבמשקיקיום:
פשרהאוניגוד-תנובהגבוהותפרותטיפוח:

המשק,שלהקיוםכושרעם
איכותי.חלבלייצורהתנאים:

לעצמובחרבכנסמשתתףכלכאןגםכאמור,

בהןלהשתתףעבודהקבוצותשתילפחות

הרצאותשלוששלסדרהלמחרתושוב,

בנושאים:ממוקדות

20022001-תוצאות-הייצורעלות*

מקיפה,בינלאומיתסקירה-הייצורעלות.

סיכומי-האירופיבאיחודהמכסותשיטת*

ותחזית.ביניים

אירגנוק0[לכנסהשלישיהיוםבהמשף

חוקריםצוותיבהנחייתעבודהסדנאותתשע

המועדון.ופעילויותלמטרותשמקורבים
מדוייקיםנתוניםמסירתגםהקיפוהנושאים

חברישהםמצליחיםיצרניםמצדואמיתיים

למימוגבלתהיתהזאתשסדנהמובןהמועדון;

שלומסירתםבצבירתםמעשיתשהשתתף
סדנהניהלוכןכמובפועל.המשקייםנתוניו

בסיסעלנתוניםלניתוחהשיטהוהבנתללימוד

ראויההדרכהבהחלטלאומיים,ממוצעים

למתחילים.

זאתהיתהלבתשומתשמשכהסדנה

הקטןהמשפחתיהחלבבמשקשעסקה

הייחודיותובעיותיויתרונותיושונות,בארצות

בישראלאצלנוגםכייעןלעתיד.ותחזיותהיום
משפחתייםמשקיםשלמשמעותימספרישנו

מיליוןחציעדשלייצורעםיחסיתקטנים

תרשומתמביאיםאנומכסתם,פיעלליטר

ומצאנולידנוהגיעהשכברזאתסדנהשלמלאה
מביןמישמא-בשלמותהלתרגמהלמתאים

כזה.בדיוןיתענייןחברינו
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הקטן"המשקעתיד"בנושאהסדנהמסקנות
EDF-2002השנתיהכנס

קטניםמשקיםהרבהכךכלישנםלמהלשאלה:בקשרוממצהארוךדיוןלאחר

ההיסטוריות,והסיבותשוויץ)אוסטריה,צרפת,ספרד,כגון(מסויימותבארצות
הדיוןהצטמצם-חקלאילעיבודקרקעשלהזמינותועצםטופוגרפיותפוליטיות,

למשקיםותחזיותוהסיכויים-מחדהקטן,המשקשלוחסרונותיויתרונותיולבחינת
מאידך.קטנים,

דרואןג'ניפרידיעלשנרשמוכפיהדבריםעיקראתלשלוףבחרתיכך,עללענותכדי
ואולילמצבם,מתאיםמהויבחרויקראובמושביםחברינומשוויץ.EDFחברתמאס,
ביתרונות.נתחילמעניינם.שלאפתרונות/סיבותיפסלו

הקטןהמשקיתרונות
מעודדת.היוזמהלעצמך!אדוןאתה+

הקרקע.בעליאתה+

לשמוריותרקלהקטןשלמשקנדמה+

שירותיםעלולשמורוהנוףהסביבהאיכותעל
להםקליותרכפריים.באזוריםואוכלוסיה

לתרוםעשוייםוהם)?(הסביבהאיכותבתנאי
עממית.תרבותית,

כחלמשלקטן,משקלנהלקליותר+
)?(עלויותבקרתאדם,
מספיקישלרבמשפחתייםבמשקים+

משפחתי.עבודהכח

עלותלחשבנוהגיםלאקטניםמשקים+

טובעמידהכושרלהםשישונדמההעבודה
זולה.יותרשכירהעבודהלעתיםאולם,יותר.

כןביעילות,פועלמשפחתישמשקככל+
חוץ,מעבודותלהכנסותוהזדמנותזמןנותר

חלקית.אפילו

יותרנמוכיםחובותהקטןלמשק+

)באמת?(
ולכןמלחציםסובלפחותהקטןהמשק+
חדשים.למצביםטוביותרעצמולהתאיםעשוי

ערךלהגדילאפשרויותקטןלמשק+
תוצרתו.

פעולהלשתףעשוייםקטניםמשקים+
הצדדים.כללטובתביניהם

גםהקטןהמשקקרובות,לעתים+
בשד,פירות,ירקות,(לעצמומזוןספקמשמש
לחם).חלב,

עללחיותמסוגליםקטניםמשקים+
יותר.קטנההכנסה

והקףלמשכורתבאשרגמישיםיותרהם+
העובדים.

זמןיותרלהיותצריךהקטןלמשק+
כךהאמנםואסטרטגיה.תוצאותעללחשוב
נוהג?!

לפרטים.זמןיותרמקדישקטןמשק+

בעיניחיוביתתדמיתישהקטןלמשק+

הצרכן.
יותרחייםדרךשזאתנראהבקיצור,+

נוחה.
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הקטןהמשקחסרונות
חג,ימיאוחופש,יוםלקחתקשה-

אךטוב,שכירלמצואקשהלפעמיםחופשה!

כלל.בדרךהקטן,למשקמדיגבוההעלותוגם

מסויימותלמטלותשכירעובדהדרכתגם

יקרה.להיותעשויהבמשק

משפחתייםמשקיםקרובות,לעתים

החלטותנמוכה/מדי),הכנסה(כלכליתלחוצים

השקעות...היום,סדרעל
נמצאיםלעתיםקטניםמשקים

חברתית.מבחינהמבודדים
בלתינקבע,טרםהממשיךהבן/הבת-

בבעיות.סבוךאוידוע

)?(יותרקטנההכנסהקטניםלמשקים
ייצורעלויותרביםקטניםלמשקים-

במשקיםלהתחרותמסוגליםאינםלכןגבוהות.

הובלות).עלותגבוהה,תקורה(יותרגדולים
במעמדקרובותלעתיםקטניםמשקים-

פעולה).שיתוףאיןאירגון,עלויות,(נחותסחר
בעצמוהמשקבעלידיעלהעבודה-

יותרהייצוריעילותיעילה.פחותכללבדרך

נמוכה.

מדיזקןשהואחושבהמשקבעל

אדםלפעמיםמשקו.ולפיתוחהחלטותלקבלת

מסוגלואינומיושנתבדרךזמןמדייותרעבד

יותר.להשתנות

כשלעצמםמפוצליםקטניםלמשקים-

חיצוניים.כוחותמולהשפעהמעט

חדשיםבפרויקטיםפרטיותהשקעות

במיוחד.קשות

הקטןלמשקותחזיותהזדמנויות
הנוכחיהייצוראתהיטבבדוק4
הייצורהוצאותאתלהפחיתנסה"
חלבלליטריותרטובמחירלהשיגשאף"
השקעותעלהחלטותדחה"
שלך.הקרקעשטחיאתרכז'

"1+1=3":.שותפויותי4

אחריםשותפיםשכנים,עםבמשותף,עבוד"
יחדמשקים4כגוןקואופרטיביות,יוזמות.

נוספת.לעבודהזמןלשחררעשויים
כימי,דשןגבינה,-ובקניהבשיווקשותפות"

בנין.חומרימרוכז,מזון
מכונות.ושימושבאחזקהישיתוף

עצמי:שיווקי4
לצרכןישירהמכירה"
חיוניהצרכניםעםקשרי

חדשיםענפים-גיווןי4
אורגניתלחקלאותמעבר"
קייטרינג)(אירועיםשירותי"
וכפריתחקלאיתתיירותי
צימרים)(במשקחופשהי

מסחרייםבסימניםשימושי4
ירוק"מדבר"אקסטנסיבימשקי

משקימסחריסימןיתרוןניצול"
תוצרתובטיחותטיבאישורי"

למשקמחוץעבודהי4
חלקיתנוספת,כעבודה"
עזיבה)(במשקהעבודהבמקום"

וחשוב!חביבאחדוןי4

הראשוןהעסקהואטובהכיהעסק

הראשוןלעסקלבלשיםתשכחאל

המקובלת.בדרךתחשובאל

ומקיף.רחבבמבטחשוב

הנכונה"!"האשהעםהתחתן



והחלבהבקרמשק68

הסדנאותעסקוכןכמו
בכלהמוסדיותוהתקנותהמכסותבעתיד:

ארץ.
חנקן.בדברתקנות-הסביבהאיכות:
איךהעבודה;כחמניעי-עבודהממשק:

בעבודה.חסכוןתוךהמטלותלבצע
הצדעלדגשעם-בעלי-חייםרווחת:

מזה.להרוויתואיךהביצועיהמעשי

EDFכנסשבמשךכאןלהזכירהראוימן
ולאאנגלית,היתההשלטתהרשמית""השפה

מעבדשלמומחיםמפיבהרצאותרק
בעתהישיבותביןזאת,עםלאטלנטיק.

כללשמועיכלתחברתיים,ומפגשיםהארוחות
אתגר-הייחודייםניביהןעלאירופהשפות
לעז.שמיעתלכבדיממש

לביקורהוקדשהכנסשלהרביעיהיום

הענקבמתחםלענפיהםבעלי-חייםבתערוכת
המשוכלליםבמתקניואשרמננבר,העירשל

אפילו-הכנסשלהפעילויותמןחלקהתקיים
כאןקצרהמשהו"."לאכולאיפהשםהיה

לראותהיהשניתןמהכלאתמלפרטהיריעה
ואסתפקEURO-TIERבתערוכתוללמוד
מהצגתחלקןמיוחדות,תמונותמספרבהבאת
קויימוגםכמקובלהסוגים.מכלבהמות
ספריביוזמתגזעיבקרשלפומביותמכירות

יפהפיותפרותשלסוףאין-השוניםהעדר
בתערוכהשמציגיםמאחראגב,ממושמעות"."

מגזעיםועודחולבותשלרבותעשרותכזאת
שירותגםלספקומתבקשטבעירקשונים,
חליבהלצורךלמשניהאחתמחברהניידחליבה

לחיקוי!ראוי-כולןשלוהיגייניתמקצועית

משופר.הנובר+נויבעירהתערוכותמתחםשלהתצוגהאולמות
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ארצותמכלהמטפחיםהתאחדויותכאשרבמיוחד,בלטהשחור-לבןגםאםהגזעים,מכלפרותהוצגובתערוכה
ביניהןמתחרותהפדראליתגרמניה



והחלבהבקרמשק70

שבמתחםהתקשורתמגדל
משרתאשרהתערוכה,

נושאיםשלרחבמגוון
ימותכלבמשךומקצועות

השנה.

גםמוזמןלאורחהפכתייוםאותוצהריאחרי

וגםסכסוניהמדינתשלהחקלאותמשרדשל
הסכסונית.בקרמגדליהתאחדותשלחלקית)(

לפגישותשורותכמהלהקדישהראוימן

דוקאלאוהפשטותלמעןהמעניינים,ולסיורים
הכלאתלשיםישהכללפניאךסדרם.לפי

האיפיוניםמתוךשמסתברכפיבפרופורציה.

מדינתההקפיםמבחינתבצמוד,כאןהמובאים

לאאםישראל,שללאלהדומהדיסכסוניה
עםאצלנו.המובהקהמדברשטחיאתנספור
משוםהגיוניתהשוואהלעשותקשהזאת,

הגיאוגרפיים/טופוגרפיים/אקלימייםהתנאים

כך.כלהשונים
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איפיונים

6436ס"החקלאיים,משקים
5881משפחתייםפרטייםמזה
555שותפויותחברות,אגודות,ועוד
בחקלאותעיקריעיסוק1730הפרטייםמבין

בחקלאותחלקיעיסוק3788והיתר

דונם174,000ס"האורגנית,חקלאות
239אורגנייםמשקים

בעלי-חייםייצור

ק"ג1,521,742,000ס"החלב,
טון60,100ס"ה"לשחיטה,בע"ח
19,900בקרמזה

45,100וחזירים
המדינהבתוךבשחיטההכל"

ק"ג/דונםחקלאיים,יבולים

664למיניהםגרעינים
352לפתית

3945תפוחי-אדמה
5520סוכרסלק

4160ירוק+לתחמיץתירס,

מס"ה%לפישבביקורת,משקי-חלבוגודלמספר
פרותן%)שיעורמשקים(%)שיעורלמשקפרותמס'
)30312

59-30236
99-601313

199-10098
499-2001734
999-500520

220י0001
100100

,Sachsen)(Saxonyסכסוניהמדינת
(BRD)הגרמניתשברפובליקה

nvwדונם18,410,000ס"ה
דונם9,220,000חקלאישימושמזה

דונם1,880,000ירוקשטחמרעה,ומזה:
דונם7,280,000עיבודשטח

דונם60,000אתרחקלאי

נפש4,401,000ס"האוכלוסיה,
נפש964,0001,עובדתאוכלוסיה

נפש54,000ויערבחקלאותמזה

בהמשך(הסכסוניתהבקרמגדליהתאחדות
תוךהגזעים,כלאתמקיפהSRV)ר"תע"פ

184,040מתוךכמובן.ביניהם,הנתוניםהפרדת

חלבבביקורתשהיומשקיםב-1097חלבפרות

הולשטייןמגזעהיופרות2001183,245בשנת

ממוצעתתנובהעםמשקים,1ב-069לבן,שחור

)6~4.26(שומןק"ג328עםחלבק"ג7,702של
מדוברכאמור,יל)3.47(.חלבוןק"גו-2.67

רשמיתבביקורת-חלבשגםספר-העדרבפרות

המדינהשלהביקורתאגודתידיעלהמבוצעת

.(LKV)

הגנטייםהשינוייםאתלהדגישישכאן

במשךלגרוםהצליחוSRVשמטפחיהמרשימים

שלהמסגרתהתפרקהמאזהאחרון,העשור
בזמנו,המערב.מןהנפרדתהמזרחיתגרמניה
בפריםהשתמשוהמזרחיהממשלהקמתאחרי

מנתעלהשחור-לבןעםלהכלאהג'רזימגזע

התוצאה-בחלבהרכיביםשיעוראתלהעלות

אמנםשניםרבתמבוקרתטיפוחמעבודת
יותרפרהנוצרהכצפויאךהמטרהאתהשיגה

המהפךמאזהמערבי.ההולשטייןמןקטנה
לרפובליקההמזרחיתגרמניהוצירוףהפוליטי

הולשטייןחומרהרבההוכנסגרמניהכלשל

כשלעצמהמלבבתעובדהממדים,וגדולטהור

ממשיכיםשםמקרה,בכלבעייתיתאך

תאי-רביצה).(ישניםרפתבמבנילהשתמש

שני,מצדלהאמין.כדיזהאתלראותצריך

באופןהממוצעתהתנובהאתלהעלותהצליחו
רצויים.רכיביםשלבלבדמזעריאבדןתוךניכר
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ההולשטייןומטפחימגדליםהיום,עד
אתלמעשההקובעיםהםב-SRVהמאורגנים

ומשתמשיםובוחניםבוחריםהטיפוח,מדיניות
גםכן,כמוומבוקרת.מתוכננתלהזרעהבפרים
התפתחותםאחרוהמעקבלפריםהעגליםגידול
זרמתויצואשיווקוגםמיוחדתגידולבחוות
שלאאיךSRV.התאחדותבידינשארפריהם

ביקרתימרשימות.התוצאותזה,עלמסתכלים

שנבחרוהעגליםלגידולהמיועדמיוחדבמתחם
עשרותזהקייםהמקוםהזרעה.פרילהיות
ותיקהיההאחראי"הרפתן"אפילובשנים,

העגלים/בהמתו.נפשהמכירמסורעובדמאד,

מרצון.אליונגשופרים

ידועים.SRVPrctinClown.,Manat:שלהפרים
שלהטיפוחמאמצילהצלחתמשמעותייםכתורומים
האירגון.

פריםשלשהלהעמידהצליהואיךלברר,הספקתילא
יעיליםאמצעיםאוקשירהבליזה,לצדזהמבוגרים
אתובנחתבשקטאוכליםוהם-כלשהםגלויים
מ.מ.(!בגינה?העשב

שלהמיוחדתהמשימהאתלצייןישכךאגב
LKV)שמלבדהרשמית)הביקורתאגודת

גםוכו'מזון,בדיקותובדיקתו,חלבביקרות
ובסימונוחלבבקרובתוךזהבע"חבזיהויעוסק

לאפשרכדיבעצםזהכלהמחייב.הרשמי
במסגרתבהןוהמסחרבהמותאחרעיקוב

התחילולאחרונהובכלל.האירופיהאיחוד

רבייהמעגלירקלאDNAדוגמיותלאסוף
ליהראוכברהפרות:מכלגםאלאופרים,

שמורותזיהוידוגמיותאלפיעשרותבגאווה
מוצאושיפספסוהדעתעליעלהלאצורך.לכל

להזרעה,המשמשיםפראועגלשלהאמיתי
הדוגמיותבדיקתעללחזורניתןותמיד

מקרה.לכלהשמורות

*
הלימודבחוותזכיתיוייחודימענייןלביקור

החיים'משדד'שלוההדרכה

(Lebensnlinisterium)משרדשנקראכפי
חסכוזאתבכל-הסביבהואיכותהחקלאות

בחווההמיוחדK(,llitsch.שליד-אותיותכמה
שלהמקובלבמובןחקלאיב"סשאיננהזאת

העוסקתחווהובמפורשבמודגשאלאהמילה,
משפחתייםלמשקיםההמשךדורבהכנת

זאתעםשם.רקולאומתמעטים,ההולכים
והכישוריםהידערמתאתלשדרגלצורךערים

מסוגליםשיהיוכדיהעתידייםהחקלאיםשל

בזה.הכרוךכלעלגדולותיותרחוותלנהל
סטודנטיםגםמשמשתזאתחווהזה,מלבד

לקראתמעשינסיוןרכישתלצורךלחקלאות
וגידולהחקלאותבמקצועותלתוארהבחינות

שניםשלושנמשךשלםקורסבעלי-חיים.

רשמית.בתעודהומזכה
מתמדתבתערוכהמצאתימענייןחידוש

לגידולרב-גווניציודשלכנדרשומתחדשת
עשרותחלקלוקחותבההשונים,בעלי-החיים

לבניהחומריםבנושאיהמתמחותחברות

במתקניבדירים,ברפת,מתקניםוהפעלת
עמדותמקיימיםבנוסףועוד.בזבל,הטיפול

אלאמסחריתבמגמהדוקאלאווהסברה,ייעוץ
חוותאותהבמתחםזאתכלומקצועית.עניינית
וניסויים.הדרכהלימוד,
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דונם,9450שלחקלאישטחהזאתלחווה
שטחי2700ועודהשוניםלגידולים6760מזה

לפישוניםבעלי-חייםמגדליםירוק.מרעה
זאת:במדינההמקובליםהגזעים

פרות190סימנטל:הולשטיין,-לחלבבקר
תחלופה.עגלות+חלב

שרולהסאלרס,לימוזין,אנגוס,-לבשרבקר
המשך.דור+אמהותפרות251

אמהות.140עםגזעיםארבעה-חזירים
300וצמר:לבשרגזעיםארבעה-כבשים

צעיר.גידול+רחלות

גדולים.איילים/צבאיםראש50ועוד

מןתאי-רביצהברפתמוחזקהפרותמןחלק
ברפתקטןיותרוחלקהישןהסוג

ברובוטהמצומצםהנסיוןלפיקשירה+רובוט.
בושנחלבוהחולבותשקבוצותיוצאכה,עד

אך)15(חלבוןיותרמעטעםחלביותרנתנו
ק"גשבס"האלא,)%(שומןפחותקצת

במכונההנחלבותעלעלוהןשומן+חלבון
הרגילה.
במקוםביקורילפניחודשיםכשלושהכידוע,

עצומיםשטפונותלאחרמוצףהיההאזורכל

נזקיםוגרמואלבההנהרמפלסאתשהעלו
רבים.קילומטריםורוחבלאורךברכושגדולים

הבוץעםרעלאהסתדרהצבאיםעדרבמקרה,
גידולם.בתחומישנשאר

בשתילביקורהקדשנוהאחרוןהיוםאת

ובגישתןבגודלןשונותבקר-חלב,לגידולחוות

שלאאובמקרההענף.מןפרנסהלהפקת
שלוניהולםבבעלותםהאלההחוותבמקרה,
אחתחווהSRV.בהתאחדותבכיריםפעילים
בעלים.4-5שלחברהבע"מ,לשותפותשייכת

הקימוהמזרח-גרמניהממשלהתפרקותעם

960עםרפתוהפעלתניהולבסיסעלשותפות
משתמשיםנטויה.הידועודעתהלעתפרות,

עלושמןגריזקצתששמותוךהישניםבמבנים
עובד.העסקוהנה,תיקוניםקצתועודהמכונות
תאי-הרביצההיא:והעיקריתהיחידההבעיה

גרמניההולשטייןלגזעניכרבאופןמדיקצרים

כמויותר.ואףס"מ145לפרההשכמהגובהבו
לכולןמקוםאיןוגםהפרותלכלתאיםאיןכן,
קרובותלעתיםמזוןמזרימיםאזהאיבוס.ידעל

וזהעיליים,מסועיםבאמצעותטריותמיד
רביצהביןהקודמים.בעשוריםכמועובד

לאמבלותהפרותבאיבוסיםואכילהבתאים
לאדוקאהתנובההמפצמות.בשבילימעט
שומןוגםבממוצע,לפרה,ק"גכ-9600רעה,

חצרותאיןמכובדים.בשיעוריםוחלבון
איוורורמערכתמקיימיםאבלחיצוניות,

ישנהדיבקרוסלהמתבצעתהחליבהמסודרת.

החולביםשלהאריחלקשדרת-דג.עמדות40

דברפרקטיקנטים","סטודנטיםמחוגיבא
כלשהי.ממשלתיתבתמיכהלזכותהמאפשר
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בקרהתחתשהכללהתרשםהיהאפשר
הכלהגשוםהאווירמזגלמרותבכלל,ושליטה.

במבנים.הצפיפותאףעלהפרותגםנקי,היה

השאיפההיתההלבתשומתאתשמשךמה

זמןשלבזבוזולמנועלחסוךונושאנושאככל
קטעמכלהמירבאתולהפיק-מחדוחומר,

מאידך.פעילות,

המצטברהנוזליבזבלהשימושלדוגמה,
ההנחיותעםבתיאוםלמפצמות.מתחת

להפקתמתקןהקימוהסביבה,איכותלשמירת
המופקהגזעלעובדהגנרטורבוחשמל

נשלטכולושהואבתהליךהזבלמתסיסת
המופקתהחשמלכמותמחשב.ידיעלומפוקח

לכלויותרהספיקשמלכתחילהקילווט,~24
שהמדינההתברר,עודכךאחרהמשק.צרכי

דלקבליהיינוירוק","חשמללהפיקמעוניינת

החשמלחברתאתמחייבשהחוקכךהחוץ,מן
דלק,בליהנוצרחשמלשלכמותכללרכוש
וגםמזבל-טבעיתאנרגיההפקתידיעלאלא

אם-שנהכ-40בנילרבבמבנים,החסכוןמןלהתרשםאפשרהסמוך.זהשלפניהעמודמןהמבניםשורתהמשך
זאתכלמרשימות.תוצאותמניביםעדייןהמיושןוהציודהמבניםובקרהסדרהרבהוהרבה,וגריזשמןקצת

לבחינהנושאבהחלטהסביבה.איכותבנושאיהמחמירותהתקנותבמסגרת

גבעה.כלעלכאלה,מאותוישרוחמטחנות
למשקלשלםמחייבגםהחוקזאת,רקולא
החשמלממחירכפלייםהטבעי""החשמליצרן

חשמללייצרשכדאיכךבתעשיה,הנהוג
הרגילבמחירהחברהמןחשמלולקנותולמכרו

הנמוך.



והחלבהבקרמשק

ניקדנובוהשניהמשק

אחיםשניידיעלמופעל

מזהלגמרישונהוהוא

נסעובעליוקודם.שהוזכר

משקיםנוהגיםאיךובחנו

ארה"ב,בצפוןמשפחתיים

הםאכן,למשל.ויסקונסין

החליטוזנםהתרשמו

משקשלהרעיוןלממש
בסגנוןמובהקטיפוח

נראומרחוקכברהאמור.
עתהזהכאילוהמבנים
מויסקונסין,אותםהביאו

שיפועי-הגגעץ.בנויהכל

כבדלשלגאפילומאפשרים
ונקיונןהפרותנזחותובפניםכנכוהלהחליקן

מןהציוד,כלגםכךהקטלוג.מןכלקוחיםממש
140-160האיוורור.ועדוהתאיםקסוגרים

לתערוכהמוכנותהןכאילונראוכפרות
9200רקהתנובהאםמה,אזמקצועי.ולשיפוט

האפשרי.והחלבוןהשומןכלבליווייתק"ג

הואהטובהההכנסהשאתמשק,בעלליהסביר

דחוסיםימים)8ארוךשבועהיהזהאכן,

זההענף.שטחיבכלומשכילמענייןוארוכים),

ורואיםבהרצאותושומעיםשרואיםמהרקלא

עםהמפגשיםכל,קודםואוליגם,זהבשטח.
האפשריוסינוןדעותהחלפתלמקצוע,חברים

מלעןמרדכיהאידיאלי.מן

ממכירתאלאהחלב,מןדוקאלאומצפה

הוא,העניןמטופלות.וגםיפהפיותמבכירות

בהמותלרכושמוכניםחו"לארצותשבהרבה

פומביתמכירהשרקבמחיריםיפותגםשהן

מטפחזוכהלוהכבודמלבדוזהלהביא,יכולה

האידיאליות.הפרות


