
הפרק על

הקיץ חלב
 לנו מתברר ויותר, יותר כי, לומר וניתן חלף עבר הקיץ

 חום עקת הפרות על משיתה בישראל הקיץ עונת כי

 את לייצר שלנו ביכולת כקריטית, ומסתברת שהולכת

 מעט לא פי על המחלבות. דרישת פי על בקיץ החלב

 בדרום, שהתקיים עיון יום ובמסגרת בענף, מומחים

 הצינון מערכת את מיצו לא עדיין רבים כי הסתבר

בענף. היום המקובלת

 פעם הוכח, שבהם בתחום נעשו מעטים לא מחקרים

 רבות תורם ושיטתי אינטנסיבי צינון כי פעם, אחר

 בשנים קיץ. חלב הנקרא הזה, יקר כך הכול החלב, לייצור

 ונשכחה כמעט בתכנון, היציבות חוסר עקב האחרונות,

 דומה הקיץ. אל החורף מן חלב העברת של המגמה לה

 ועל זו למגמה בדרישה עלייה תחול הקרובות בשנים כי

לכך. להיערך כולנו

הייצור ת1מדיני
 חופשי ייצור של מצב הקרובות בשנים צופה אינני

 הזהירות מדיניות כי ודאות של גבוהה ברמה לומר וניתן

 תוך תמשך ,2010 ותכנון 2009 בשנת שבאה כפי והריסון,

 למדנו ונשלטת. מבוקרת עודפים רמת על דגש שימת

 ארוחת ־ חינם ארוחות אין מתוכנן בענף כי בשרנו על

 ולכן בעתיד דריבית ריבית תשלום משמעה היום חינם

בצוננים. נזהר ברותחין שנכווה מי

הבשר מחיר׳
 החודשים 9 בסיכום כי לומר, ניתן הבשר מחירי בתחום

 מחירי של מאוד טובה מחירים מרמת נהנינו השנה של

 הטוב שבמקרה העגלים, ממחיר להבדיל וזאת הפרות

 לכדי מגדלים מעט לא הובילו הרע ובמקרה בינוני היה

 את צפה לא מאיתנו איש כי להודות חייבים הפסד.

 חשש היה אף אחת, ולא הפרות במחירי התרחש אשר

 של הגדולה היציאה עקב לבוא, שעלולה מקריסה אמתי

 2009ל 2008 בין במעבר לתכנון. החזרה בעקבות הפרות,

 מיליון 50בכ- קטן והייצור 5%-7% בין החולבות עדר קטן

 חייב האחר הצד ומן לצריכה הותאם אחד מצד ליטר.

 ־ יפחת האבקה שהר כך אבקה, לשחזר המחלבות את

טון. 4,000לכ- טון 9,000מכ- פחת. ואכן

המטרה מחיר
 מהלך בכל בנסיגה נמצאים אנו המטרה מחיר בתחום

 הם אותה המובילים העיקריים הגורמים כאשר ,2009

ההתייעלות ורכיב ובעולם בארץ המזון מחירי ירידת

 לא תרעומת, מעורר כשלעצמו, העניין המטרה. במחיר

 המסד הוא המטרה מחיר כי לזכור חייבים אבל פעם,

 מכל זה מנגנון לשמור ועלינו הענף של והטפחות

משמר.

בעולם מהנעשה
 העברת של נוהג החילונו החלב, מועצת של באדיבותה

 בכל אותנו הסובב בעולם המתרחש על חדשותי מידע

 למדים אנו ומתעניינים שמעמיקים ככל לענף. הקשור

 ניצני את עמוק. במשבר שרוי העולמי החלב ענף כי

 עם באירופה שערכנו הסיור בעת ראיתי כבר התהליך

 דיווחתי. כבר כך ועל הישראלית המשלחת

 נמצאים האמריקאי, השוק והן האירופי השוק הן היום,

 ממש. דמיוניות בכמויות ייצור בעודפי

 האירופאית, החלב נציבת מתפקידה התפטרה לאחרונה

 השיגה ואף הטיפה אשר גברת אותה בוייל, פישר הגברת

 יותר שומעים אנו היום בענף. חופשי שוק של כללים

 לחזור מהאירופאים, והן מהאמריקאים הן קולות, ויותר

 ביטחון רשת ולאפשר החלב בענף השפיות)התכנון( אל

 מתוכנן. מכסות משטר על הקפדה תוך לרפתנים,

 פעם לא משברים, פעם לא חווה החלב ענף בישראל

 אבל חוץ, כלפי וגם בתוכנו קשות במחלוקות נמצאנו

 בסדר משבר חווינו לא מעולם כי בוודאות לומר ניתן

 - כך על גאים להיות עלינו סביבנו. המתרחש הזה הגודל

 ומתעדכן, מוסכם מטרה מחיר עם ומבוקר, מתוכנן ענף

 לאורך זאת. שנזכור חשוב ותמיד העניין לכל הסוד הוא

 בנושאים המשמר על ההתאחדות עומדת שנותיה כל

 זה כי לדעת חשוב סביבנו, ובהביטנו האלו היסודיים

מאליו. מובן אינו
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