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הקיץ מת1עק את ליישר נוכל לא

 את לייצר הענף של שהניסיון בתחילה, כבר להודות, יש

 את "ליישר - שלו הצריכה במועד בדיוק כמעט החלב

 חלקית. צולח הייצור", עקומת

 בתנובת העלייה המתמשכת, הגלובלית ההתחממות

 לייצור קוראים שבהן והשנים הישראלית הפרה של החלב

 ההתקדמות אף על הזמן, כל לאחור אותנו מחזירים חופשי,

והממשקית. הטכנולוגית

 בתחומים מרוכזים מאמצים עושים אנחנו 1997 מאז

 מערכות להכניס היצרנים את עודדנו תחילה שונים.

 שונים ניסיונות בהמשך, בעלויות. והשתתפנו צינון

 של מנהלי שינוי לקיץ, מהחורף חלב העברת לתמרוץ

 ממשיכים אנחנו קיץ. עודף חלב עידוד הייצור, עקומת

 הצלחה ללא כולנו, ולצער כיום גם אלה במאמצים

מלאה.

 טובים תנאים עם או ההר באזור יצרנים יש אמנם

 הענף אך מסוימת, תקופה בכך שמצליחים במיוחד,

 משמעותי חלב ייצור להעביר מצליח אינו בכללו

בקיץ. גולמי חלב חסר עדיין - לקיץ מהחורף

 אספקת אי של סכנות בחובו טומן בקיץ בחלב המחסור

 יבוא של כניסה מכך, וכתוצאה לחלב הביקושים מלוא

 אחת יצרנים, "מושכות" המחלבות ועולה. מתגבר

 שלהן. הקיץ צרכי את לספק כדי מהשנייה,

 החלב צריכת כל את ספקנו שבהן היחידות השנים

 בגין חופשי לייצר היתר קיבלנו שבהן השנים היו בקיץ,

.2008ו- 2001 כמו בחלב, מחסור

 מעל בה שנקטנו מהשגרה אחרות דרכים לבחון ראוי

אספקה - אלטרנטיבות שתי יש הארוך בטווח שנים. 10

 גדלה כניסה חלילה, או בקיץ הצריכה מלוא של עצמית

יבוא. של והולכת

צריכת כל את לספק אסטרטגי אינטרס הענף לכל יש

הקיץ.

 החלב מכסת קביעת היא לבחון ששווה הדרכים אחת

 של בגובה ב׳ מכסה תוספת לתת ־ הקיץ צריכת פי על

 בחורף ב׳ למכסה החלב מחיר ליטר. מיליון 40-20כ-

 לעלויות מעל קצת שיכסה 60%-70% בסביבות יהיה

 מחיר יהיה בקיץ החלב מחיר ואילו לייצור הישירות

.100% - מלא

שהוא. כפי גבוה יישאר החלב להעברת הנוכחי העידוד

 ומנגד, בקיץ הביקושים של מלאה לאספקה יביא זה

 חלב אבקת ולהצטברות בחורף חלב לעודפי יגרום

 וגם בארץ לתעשיות קבועים בהסכמים נפנה אותה -

בחו״ל.

 וחיוני הארוך בטווח לענף נכונה פעולה זו אסטרטגית,

 מיוחד תקציב יידרש היום. כבר אותה להתחיל מאוד

 הוא כדאי. יהיה הוא אבל המהלך, את לממן כדי וגדול

הנאתם: פי על הענף חברי כל בין יתחלק

 ההשקעות ניצול בגין הייצור את מייעלים היצרנים •

בחורף. מופחת מחיר תורמים גם הם ברפת,

 מקבלות גם הן בקיץ, השחזור את חוסכת התעשייה •

הביקושים. במלוא השנה, כל טרי חלב

 לאספקה איכותיים, יותר חלב למוצרי זוכים הצרכנים •

הקיץ. צריכת של מלאה

 במשך אותו להריץ בקטן, הרעיון את לנסות ההצעה

לשיפור. לקחים וללמוד שנה
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