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התמורה על חלב עודף

מכתבים למערכת

שנים האחרונות נתבקשנו על ידי המערכת ולטובת כולם - רפתנים, ב
מחלבות, צרכנים - ליישר את הקו.

נכון גם לענפנו,  זהו מושג שנלקח בזמנו מחברת החשמל, אבל הוא  נכון, 
שכן צריכת החלב בקיץ גבוהה יותר והאלטרנטיבה לספק את הצריכה הזאת 

מהגויים גרועה לכולם.
אנחנו הרפתנים ממושמעים והתחלנו לבצע מהלכים רב שנתיים להעברת 

החלב:
של  הזרעות  דחקנו  ינואר-פברואר,  לכוון  עגלות  של  המלטות  ריכזנו 
מבכירות לחודשים נדרשים, השקענו הון בקנייה ובהפעלת מערכות צינון, 
חלקנו מבצעים מניפולציות תזונתיות לבלימת ייצור החלב בחורף ויצירת 
חלב נוסף בקיץ, ועוד ועוד רעיונות יצירתיים אשר עולים לכולנו כסף רב 

כל שנה.

ואכן על פי הדרישה 
חודשי חורף מוגדר: ינואר-אפריל/נובמבר דצמבר.

חודשי קיץ מוגדר: מאי-אוקטובר
הייתה  הקיץ  ומכסת  אחוז   51.45 הייתה  החורף  מכסת   2005 בשנת 

48.55 אחוז.
בשנת 2013 מכסת החורף היא 50.34 אחוז ומכסת הקיץ היא 49.60 אחוז.

כבר במקור אנחנו מתבקשים להעביר 13 מיליון ליטר ממכסת החורף לקיץ.
אבל אז הסתבר שזה לא מספיק, צריך לעודד את הרפתות להשאיר בחורף 

פרות, על מנת לייצר את מכסת הקיץ ולעודד חריגה בחודשים  אלו.
אחוז  מ-2-1  החריג  החלב  רצועת  את  נגדיל  בואו  הטריק  עלה  אז  או 

ל-7 אחוז!!!!.
ניתן לרפתנים מחיר שיהיה שווה להם להחזיק את הפרות ובה לציון גואל.

לקבל  צריכים  ומהו המחיר שאנחנו  ומה אחוז החריגה ההגיוני?  והשאלה 
בעבור אותו חלב עודף שאנחנו מייצרים??

לדעתי אחוז החריגה צריך להיקבע כרצועת ביטחון למכסה.
אנחנו ענף של בעלי חיים, אשר נתון לשינויים רבים, וחייבת להיות רצועת 

ביטחון של 3-2  אחוזים ממכסת החלב, כך שנוכל להבטיח את ייצור מכסת 
החלב הארצית, חריגה זו תתומחר כך שיהיה לרפתן כדאי לייצרה ומאידך 

תכסה על עלות ייבוש החלב. 

ושאלת השאלות מה הוא מחיר החלב העודף מעבר לרצועת הביטחון  ?

כאן הייתי רוצה לשתף אתכם במקרה הפרטי שלנו.
רפת עמיר ייצרה חלב עודף של 264,000 ליטר בשנת 2012  שהם 8% חריגה.
120,000 ליטר יוצרו בחודשי החורף )7.1%(. ו-144,000 ליטר יוצרו בחודשי 

הקיץ )8.6%(.
בעבור עודף ייצור חלב החורף קיבלנו קנס של 77,340 ₪.

בעבור עודף ייצור עודפי חלב בקיץ קיבלנו קנס של 35,000 ₪.

והשאלה האמתית מהו המחיר ששווה לנו הרפתנים לייצר את אותו חלב.
ומיד יקומו טובי המומחים ויצעקו מה פה הבעיה שכן מחיר של 75% ממחיר 

המטרה מכסה את עלות המזון ומשאיר רווח נוסף לרפתן, האומנם?

על מנת לייצר עודפי חלב בקיץ יש לתכנן עדר גדול יותר, פרות ועגלות.
החזקת הפרות  אשר להם תנובה נמוכה פוגעת בניצולת המזון של כל העדר, 

ועלויות המזון של ייצור ליטר החלב עולות.
תכנון עדר חולבות גדול יותר, מצריך מקום והכנסת עוד 25 פרות לסככות 

הקיימות מצופף את העדר וכלל הפרות נפגעות ותנובת הפרות יורדת.
מצריך תכנון של אחוז תחלופה )עגלות( גדול יותר ברפת.

על מנת לייצר עודפי חלב אלו, כמו בעמיר, אנחנו צריכים 10 עגלות הרות  
נוספות כל שנה. עלות גידול עגלה היא כ-10,000 ₪.

עקב הצפיפות אנחנו צריכים להשקיע יותר בעבודה, בניקוי הסככות, ריפוד/
קלטור הזבל, חשמל לייבוש הזבל, ועוד....

איך יכול להיות שמבקשים מאתנו לייצר ולהדביק את הביקושים כי ישנם 
רפתות שנסגרות, ישנם מחלות כלל ארציות )כמו קטרת העור, פה וטלפיים, 
קדחת שלושת הימים(, יש עלייה בביקושים לחלב ולמוצרי חלב בארץ ולא 
משלמים על החלב הזה מחיר מלא? האבסורד הגדול שאנחנו נקנסים על 

ייצור עודף בקיץ!

השאלה האם אלו שתורמים לייצור צריכת החלב הארצית, צריכים להיות 
אלו שנקנסים, או להפך, צריכים לקבל תעודת הוקרה על תרומתם למערכת 

ולקבל מחיר מטרה מלא, לפחות. 
אני קורא לקברניטי הענף לשבת סביב שולחן עגול ולתת לרפתנים מחיר 

מטרה מלא, בגין החלב שאנחנו מתבקשים לייצר ברצועות השונות

איך יכול להיות שמבקשים מאתנו לייצר ולהדביק 
שנסגרות,  רפתות  ישנם  כי  הביקושים  את 
העור,  קטרת  )כמו  ארציות  כלל  מחלות  ישנם 
יש עלייה  וטלפיים, קדחת שלושת הימים(,  פה 
ולא  בארץ  חלב  ולמוצרי  לחלב  בביקושים 

משלמים על החלב הזה מחיר מלא?

רוני ליטבק - רפת עמיר
ronirefet@gmail.com
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משרדים - גרנות ד.נ. עמק חפר 38100
טל: 04-6226776  פקס: 04-6321489  נייד רוני: 050-5250905 

 Email: lelyis@bezeqint.net  

חג שמח לכולנו

- ד ע י ה
לפחות

1,000,000 ליטר
לעובד לשנה
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