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פינת העורך

הסביבה ואנחנו
יותר נכון, מה רוצים מאתנו?

עורך אחראי: יוסי מלול  טל. 052-2412589
yossi@icba.co.il :דואר אלקטרוני

התאחדות מגדלי בקר בישראל: פארק התעשייה קיסריה 3088900 	•
www.icba.org.il :ת"ד 3015 טל. 04-6279700 פקס. 04-6273501, אתר  

הפקה ומודעות: ש.נ.אר מדיה ומידע בע"מ טל. 03-6959352 פקס. 03-6956116 	•
דואר אלקטרוני: snercom@inter.net.il •	אין המערכת אחראית לתוכן המודעות   

המאמרים ומודעות הפרסומת הם על דעת הכותבים בלבד ואינם משקפים  	•
את דעת המערכת

ההשקעות ר החזר  את  מלקקים  עדיין  מאתנו  בים 
החלב.  ברפת  הגדולה  ברפורמה  שביצענו  הגבוהות 
הישראלית  הרפת  את  להתאים  הייתה  המרכזית  מטרתה 
 - הסביבה  אנשי  ובלשון  המעודכנות  הסביבה  לדרישות 
לא  זרימה  ושום  מהרפת  פרש  כל  יצא  לא  הבועה.  פתרון 
ויגיע לדישון  יהיה מטופל  לניקוז הטבעי. כל הפרש  תהיה 

השדות.

קיבלנו ציונים גבוהים מראשי הסביבה ואף הגדירו אותנו 
כפתרון המיטבי בעולם ברמת המדינה.

נופלות  חדשות  ודרישות  אחדות,  שנים  חלפו  לא  והנה, 
העולם המפותח  בכל  ורע  אח  להן  דרישות שאין   - עלינו 
)"אנחנו נהיה אור לגויים"(. יתרה מכך, לרשויות אין הצעות 
ישימות, כיצד מתמודדים עם הדרישות, כי הן עוסקות רק 
בפיקוח וברגולציה.  הרפתנים, יחד עם העמיתים במשרד 
החקלאות, כבר ידאגו למצוא את הפתרונות לאחר הקנסות 

הכבדים שיוטלו עליהם.

הפתרון המקובל בכל ארצות המערב המפותח הוא בפיזור 
לשדות הבעלים  ישירות  ונוזלי,  מוצק   - הלוואי  תוצרי  כל 
וכך הם עושים במשך דורות והם לא מתכוונים לשנות זאת.

 - הרשויות  שואפים  שאליהם  "המרכזיים"  הפתרונות 
מתקני ביוגז מרכזיים, מתקני קומפוסט אזוריים, מט"שים 
מאספים וכל היעדים הרחוקים, ישיגו ההפך ממה שרוצים.

משאיות  ימלאו  הארץ  כבישי  רחוקים,  יותר  הפתרונות 
הובלת פרש, צנרת המט"שים תיסתם מפרש קשה טיפול, 
מחירי הטיפול ירקיעו שחקים והמתקנים המרכזיים יקרסו 

יחד עם יצרני החלב.

צריך לחזור למקור של השימוש בפרש והוא שדות הבעלים 
ייקבעו  החקלאי.  במשק  המשולב  האקולוגי  הפתרון   -
כללים, יגדירו גבולות, יתחמו שטחים - רק כך נוכל לטפל 

כראוי בפרש ולמזער את מטרדיו.

מקומו של הפרש המוצק שיוצא מגוף הפרה, כמו גם, זרם 
לדישון  להגיע  הפרות,  ומצינון  החליבה  ממכון  הנוזלים 
האדמות של המשקים בשכנות קרובה, להגביר את תאחיזת 

הקרקע ולהגדיל יבולים לכלכלת ישראל.

זה יבטיח זרם פרש קרוב והגיוני, יתרום לטיפול בר קיימא 
לחקלאות הישראלית, וזה ישמור על עלות הגיונית לטיפול 

בפרש ומחיר נורמלי לחלב הישראלי.

לשמור  הצעדים  בכל  לנקוט  צריכים  הרפתנים,  אנחנו, 
נשקול  הימים,  בכל  חיים  אנו  בה  שהרי  שלנו,  הסיבה  על 
פתרונות מגוונים לטיפול נוסף בפרש ואם צריך, אז חשוב 
להחזרת  והפוליטיים  הציבוריים  הגופים  את  גם  לשתף 

השפיות בנושאי הסביבה.

הרפתנים הם הראשונים שרוצים שילוב מיטבי של הרפת 
עם הסביבה!

בכך נעסוק בהרחבה גדולה, בחוברת שלפניכם.

חג פסח שמח וגם כשר! 
יוסי מלול
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