
היחקה הדפת
 חדשות רפתות בנינו יותר! לעשות העת זו

 של סביבתית בהסדרה טיפלנו ומשודרגות,
 ייחודים מהלכים שנוביל ראוי וכעת הרפת
 מעגל קיימא: בת בחקלאות הישראלית לרפת

שדה-מזון-פרה, של משולב שן-  פרה-ד
 במים חיסכון מתחדשת, באנרגיה שימוש
 הפרה, רווחת טיפוח ברפת, שופכין מי ומחזור
 טיפוח - כולם ומעל הרפת סביבת טיפוח

 במשימות שעמדנו כמו האנושי. המשאב
 להתמודד נוכל כך בעבר, רבים ובאתגרים

החדשים אתגרים עם בהצלחה

1z עשו

 מקום 'ש
לאופטימיות

 מנכ״ל מליס, ואייל תנובה מנכ״ל כהן, ליעד
 כיום שקורה מה על מספרים החלב. תשלובת

 החלב בשוק ההתפתחויות החלב, בתעשיית
 על וגם בישראל הענף על והשפעתו העולמי

 לאחרונה שעברה החדשה, בתנובה השינויים
 אייפקס, ההשקעות קרן של משולבת לבעלות

 קיבוצים תאגיד של ומיעוט שמיר מבטח
 החלב, במשק הקרובה לשנה האופק ומושבים.
למדיי אופטימי

38 שד1ו

הנודעת 0הכנ
 הכנס היה לחלב הבקר למדעי 20ה- הכנס
 כה. עד המדעיים הכנסים מבין והמופלא הגדול
 המשתתפים, מאות כל את לראות היה מרגש
 ופינה חלל כל שמילאו ימים, שלושה במשך

 בלובי, התצוגה, בחדרי ההרצאות, באולמות
 לא המלון. של האירוח ובחדרי האוכל בחדרי

 עברנו לכנס, ההכנות תקופת לנו הייתה קלה
 תודה - ונחישות תקווה אמונה, מתוך אותה

לכולכם!

78 עשו

בחוברת: ועוד
ת ריץ!יון ■ ר ב ו ח  התכנון וגופי מחדש נבנתה הישראלית הרפת האחרון. בעשור עבודה עמוסות היו הרפת מתכנני של ידיהם פייגנבאום, ומן - ה

 של השיכון מראה את הובילו וגם ברפת הממשק של בעשייה מרכזי חלק היוו לתכנון והמחלקה פייגנבאום רונן רבות. לשנים דמותה את עיצבו

ד הראשי המעצב עם מסכם ריאיון בעולם. הטובות הפרות מו 30 ע
ן ■ ו נ י ת צ ו ר ת □ פ ו ק ת H ב O flD ם0ב  מעוטת זו, בשנה במים. לחסוך תמיד עלינו חובה הישראלית מציאות פלמנבאום, ישואל ד״ר ־ י

 ונותן הפרות צינון בעת במים לחסוך וצריך ניתן כי להדגיש בא זה מאמר בקיץ. הפרות בצינון כשמדובר גם זאת, לעשות מיוחדת חובה הגשמים,
ד זאת לעשות כיצד והמלצות הנחיות מו 52 ע

ף ■ נ ב ע ל ח  לסין חיים. ובעלי חלב של הבין-לאומיים במחירים לעלייה גם ומביא מדהים בקצב עולה בסין החלב ייצור הוכמן, דניאל - ץ0ב ה
 לסייע החוץ משרד של לשליחות יצא משה״מ הוכמן דניאל והאיכות. המקצועיות מודרני, חלב למשק התשתיות בתחום לצעוד ארוכה דרך עדיין יש

ד בירושלים המדעי בכנס גם שהוצגו מרתקים ממצאים איתו והביא מודרני חלב משק של בפיתוחו מו □ד ע

שלנו. הנפלא בענף יומיום שמתקיימת הרחבה מהפעילות מקצת להבאת שטח וכתבות מאמרים של שפע עוד וכרגיל,
ומועילה! מעניינת קריאה לכם שתהיה

המערכת

ר ע ש ! ב ת ר ב ו ח ת השבועות, חג ערב - םוביה בבץזר פרות תערוכת ה ח פ הפרם על להתכזודד מוכנות ומטופחות, נקיות הגיעו ה
הרביעית. בתחלובה שנמצ\ות ולידר, פפקן בת ו0ם9 זכתה השני במקום הקהל. אוהדת ועל הרץושון
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