
העורך פינת
K!■ לטיפוח תחליף 

הישר^ולי!
 בענף שיש והפעילים החשובים המקצועיים, הגופים אחד
 את כוללת הוועדה הישראלי. העדר של הטיפוח ועדת הוא

 שיאון, העדר, ספר הגנטיקה, בתחום המקצוע אנשי
 הוועדה המגזרים. משני רפתנים נציגי והרבה החקלאית
 מה על סקירות שומעת בשנה, פעמים מספר מתכנסת

 הנושאים על ומחליטה בעולם, וגם בישראל בטיפוח שקורה
 בטיפוח, כוונים לאינדקס, תכונות תוספת הפרק: שעל

 לבחירת זמן, הרבה גם מקדישה והיא הסמנים תכנית
 שהם צעירים, כפרים יגדלו שיאון שאותם הקטנים העגלים

העתידי. הטיפוח בסיס
 תכונה ובכל עגל בכל הופכים ומרתק, מעניין עצמו הדיון
 שמחליטים אלה הם השטח, כאנשי הרפתנים, ולבסוף, ומדד
 ההורשה ואומדן הוריו של התכונות פי על לקחת, עגל איזה

שלהם.
 ותוצאות מדהימה לסינרגיה מביא הגופים כל בין השילוב
 ונמצאות בעולם, מהטובות הן בישראל, המצטברות הטיפוח
מתמדת. השתפרות במגמת

 זו האחרת, הגישה את לשמוע הוקדשה האחרונה הישיבה
 המשנה: תכונות של חשיבותן את מאוד להעצים שרוצה
 ומוכנה ולדות תמותת קלות, המלטות בריאות, פוריות,
 הפרה של הייצור בתכונות בהתקדמות בפגיעה כך, על לשלם

לפרה ורכיבים חלב פחות -
 שלנו הפרות את להזריע הוא לדעתם, לעשות, שצריך מה כל

הדור להאמין, נוטים וכך, נורבגי בגזע ובעיקר אחרים בגזעים

 יותר. ובריא פורה יהיה הבא
האומנם?

 מהעדר חלקים והזריעו מההסברים השתכנעו רבים רפתנים
 בעדרים, ההמלטות לאחר הנתונים, נורבגית. בזרמה

 עם בעבר, שהייתה לזו דומה והתוצאה, והולכים מצטברים
 ג׳רסי מונביליארד, סימנטל, קודמות, בשנים שניסינו הגזעים

ואחרים.
 ההולשטיין מגזע נחותים אלה בנות של הכוללים הביצועים
 בישראל. המיוחדים לתנאים דורות, במשך שהותאם,

 הטיפוח לביטול בהדרגה יביא אלה גזעים בזרמת יתו שימוש
הישראלית. הרפת בביצועי לנסיגה גם מהו, ודי הממוקד

 בעולם. ורע אח להם אין בישראל, הטיפוח לתוצאות חברים!
 הנתונים מערכת הישראלי, הרפתן סיבות: הרבה לכך יש

 מעולים, מקצוע אנשי החופשית, המידע זרימת האמינה,
 ועוד. ולמענם החקלאים של אגודות
 ואנחנו )ה״הולשטיין־ישראלי״( החלבני הגזע את לקחנו

 שלו)מה האחרות התכונות את ובזהירות בהדרגה משפרים
 של המיוחדים לצרכים בהתאם המשנה״(, "תכונות שנקרא

 נוח, יותר הרבה העטין וכך, בישראל. הענף וסביבת העדר
 נסבלת, ולדות תמותת מרשימה, ההישרדות סבירה, הפוריות

 ושומן חלבון חלב, וכמובן, מאוד נמוכה בשארות קרבה
 בעולם! הגבוה לפרה החמ"מ - גבוהים
 מזריעים ואיתה בעולם הטובים הפרים של זרמה מביאים
 ומשפרים הדם קווי את מגוונים וכך מובחרות עתודות
רצויות. תכונות

 בהזרעות ראויה, מקצועית ועבודה לפרות מרווח ממשק עם
 נוספים. מקצועיים לגבהים לנסוק נמשיך ובהמלטות,

 אחו בעונות עוקבות הענף, של המקצועיות המעוכות
 חשוב גזע. עוד על להמו הצדקה אין ועדיין, בעולם הנעשה
 קבלות לו שיש הישואלי, לטיפוח נאמנים נשאו שכולנו

■ ובות. שנים לאווך מתגמלות,

ל יוסי מלו

 בחובות שהתפוסמה העוון״ ב״פינת - התנצלות
 לופת התאילנדים כניסת על כתבתי הקודמת,

 הבעה". וחסוי עיניים "מלוכסני בביטוי והשתמשתי
מיותו. היה אכן זה, ביטוי
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