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■  על תמה אני במראה מתבונן אני כאשר פעם די ן
I J הישראלי המשק של השרידות מידת ועל המטוטלת 

 בישראל. הרפת ענף שלנו, הצרה המבט ומנקודת
 העגלות הזרעת משטר את לשנות לנו הטיפו אתמול רק
 ״עודפי״ על קשה נקנסנו לאביב, המלטות יותר לכוון כדי

 את משנים שנה כחצי מדי השנה. בכל גם אבל בחורף חלב
בגנטיקה צריכים ואנחנו החמ״מ נוסחת

נוסחה לפי לייצר א.

 אמרו עלויות לחסוך ברצותם הרפורמה מתכנני ב.
 ואלו בסככות מחיה שטח מ״ר ו 5 לפרות לתת שמספיק

 יחסית פרות, ו ו 0% עד להחזיק אפשר רביצה בתאי
התאים. למספר

 לייצר 90%ב- וניתן מעלות ושמונים מאה הפכנו היום,
 התכנון על מתחייב לא אחד אף אבל שרוצים, כמה

.2008ל- וההיתרים

 מאיתנו לרבים גורם המשוחררת המכסה של הזהב עגל
 במשקים הצפיפות. הגדלת והתוצאה פרות הוצאת לצמצם

 תאים ליותר שמביאה יתר צפיפות היום, כבר קיימת, רבים
 חלב פחות גם בדקתי, שכבר רבים ובמקרים סומטיים

השיווק. במכל

 צודקים, שהממליצים וייתכן חליבות להוסיף לנו ממליצים
 חליבות 3מ- למעבר עד כבר הייתי הדל בניסיוני אבל
 הממשק. שיפור בגלל רק בחלב, לעלייה שגרם 2ל-

 מתקיימים כאשר רק אבל אדם, כוח יותר חליבות, יותר
 הממשק שיפור בלי חליבות יותר המשניים. התנאים כל

 בלי פרות יותר לבטלה. ברכה זו לפרה, המחייה ושטח
 לטווח ניכר נזק וגם מידי נזק זהו מחייה, שטחי הוספת
 במחיר למכור ירוצו כולם המכסות חזרת ביום הארוך.

לפחות, צורך יהא לנותרות ואילו הפרות עודפי את נמוך

התאוששות. חודשי במספר
 קבוצה של אחזקה בלי ההמלטה אחרי חליבות יותר

 שדרוג ובלי בלבד ראשונים שבועות 3לכ- שתוגבל נפרדת
 על הנזק יעלה משובח, גס ומזון חלבון של בשילוב המנה

התועלת.
 במנה צורך אין האם איך? בהזנה, שינויים על לנו ממליצים

 הזמן! וכל השנה כל ומאוזנת טובה
 נוחה גישה עם ונקי יבש מרבץ המבנים, של הנשיאה כושר
 - אפריל מסוף כבר וצינון, אוורור עם ולאבוס, למים

 מודרנית רפת ובכל תמיד נדרשים תנאים אלו מאי, תחילת
 תמיד כי חלב, יותר לייצר הצורך עם קשר כל להם ואין

 לייצר המנה, שדרוג בלי ואפילו יאפשרו, נאותים תנאים
חלב. יותר

 הקבוצה גודל על לעבור לו אסור יותר, לייצר שרוצה מי
 בלי בבקשה, ייצור הגברת שברשותו. למבנה המתאים

 הפרות. שיכון ושיפור הגדלה וע״י דרך קיצורי
 חיסול עקב באירופה, בחלב מסוים מחסור יש זמנית,
 והמחסור היום ירחק לא היבשת. במערב רפתות של נרחב

 ואז לייצר יתחילו למזרח שנדדו הרפתות כאשר יתמלא
 יוכלו לא הישראלי המשק קברניטי כי קשה, מכה נוכה

יקר. ישראלי בחלב ולתמוך להמשיך

 היצף לטובת המספוא שטחי לנו נעלמים השדה בשטחי
 יעלה עלה, המספוא מחיר ומשונים, שונים מטעים של

 מפורטות תכניות ויעשה שבת בערב יטרח שלא מי ויחסר.
 ניהול בשבת. אונים חסר יוותר היום, החקלאות לכלל

 מחייב הון, עתיר שהוא החלב, משק זה ובתוך חקלאות
 על משפיע אחת שנה של ומעשה מאחר יתרה זהירות
 ובעייתית קטנה במדינה כזה ניהול הבאות, השנים תוצאת

 רצי של ממשק רק בורסאי. ניהול להיות יכול לא כישראל
 החלב משק על לשמור יכולה טווח ארוכת וראייה מרתון

■ בישראל.


