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הכנס השנתי ה-26 
למדעי הבקר 2014

הכנס השנתי למדעי הבקר, שב להתקיים, לא בירושלים, הפעם באשקלון ובסוף חודש אוקטובר.
והבנות  פרטים  מעדכן  הבקר  מדעי  כנס  ויו"ר  בשה"מ  לבקר  המחלקה  מנהל  עדין  גבי  ד"ר 

לקראת הכנס

כנס מדעי הבקר

כנס מדעי הבקר, יתקיים השנה בפעם ה-26. זהו האירוע המקצועי והחברתי 
החשוב של ענף רפת החלב ומהבולטים בענף החקלאות ככלל. 

רביעי  בימי  "לאונרדו"  במלון  באשקלון  השנה  יתקיים  הבקר  מדעי  כנס 
בדרום  החלב  ענף  לאנשי  הצדעה  בסימן  לאוקטובר  ה-29-30  וחמישי 

ובעוטף עזה. 
יותר  אף  ואולי  קודמות  לשנים  דומה  יהיה  המשתתפים  מספר  להערכתי 
במהלך  מבניות.  רפורמות  של  פשוטה  לא  תקופה  עובר  החלב  ענף  מכך. 
הכנס, מעבר לאירוע המקצועי, תהיה הזדמנות לנוח, לפגוש עמיתים מכל 

הארץ, ולהנות 

מה בתוכנית?
מושב הפתיחה ייערך החל מהשעה 09:30 בנוכחות רמי כהן מנכ"ל משרד 
החלב,  מועצת  מנכ"לית  קראוס  מיכל  שה"מ,  מנכ"ל  בזק  חנן  החקלאות, 
מזכיר   - דותן  אביתר  ישראל,  חקלאי  התאחדות  יו"ר   - וילן  אבשלום 

התאחדות מגדלי בקר.
אות יקיר הענף יוענק השנה לפרץ בן יהושע ומשה קאים, כמו כן, יוענק 
מלגות  יוענקו  שנה  וכבכל  עזה  ועוטף  הדרום  לרפתני  מיוחד  הוקרה  אות 

מועצת החלב לסטודנטים מצטיינים.

הישראלית  "הרפת  בנושא  יעסוק  בכנס  אחד המושבים 
בהיערכות לעתיד":

אביתר דותן ירצה על עתיד הרפת בישראל, רחל בורושק "ענף החלב בראי 
הזמן", אריק שור מתנובה - על תנובה מאז ולתמיד, נציגי חברת שטראוס 
יוני דמרי, יעלה  - על היערכות חברת שטראוס לעתיד, נציג דור ההמשך, 
מחשבות לגביי המשק המשפחתי - לאן? והרצאתו של אילן הלחמי אודות 

טכנולוגיות וחיישנים לשיפור רווחת הפרה והייצור ברפת העתיד.
שאר המושבים יעסקו במבחר נושאים הקשורים לענף ומעניינים כל אחד 
איכות  ממשק,  החלב,  איכות  פוריות,  טיפוח,  ומזונות,  הזנה  מהרפתנים: 
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הסביבה, רווחת בע"ח ברפת ועוד.
ערב  ארוחת  תרבותי,  חברתי  מפגש  ייערך  באוקטובר  ה-29  של  בערב 

 .והופעת אומן לכל משתתפי הכנס, בחסות המחלבות הגדולות

פעולה א בשיתוף  בשה"מ,  לבקר  המחלקה  מארגנת  הכנס  ת 
בישראל, מועצת החלב  בקר  אינטנסיבי עם התאחדות מגדלי 
והמחלקה לחקר בקר וצאן במנהל המחקר החקלאי, למען כל ציבור 

העוסקים בענף החלב. 
רשימת הפעילים בכנס ארוכה: מדריכים ויועצים, רופאים וטרינרים, 
ציבור החוקרים ממנהל המחקר החקלאי, הפקולטה לחקלאות, ביה"ס 
לווטרינריה ומוסדות אקדמיים נוספים, אנשי תעשיית החלב, חברות 
וספקי מזון ותשומות אחרות, ואנשי מוסדות הענף: התאחדות מגדלי 
בקר, מועצת החלב, שיאון והחקלאית; לכולם, באשר הם פועלים, חלק 

חשוב בהצלחת ענף החלב בישראל.

הכנס הוא תוצאה של עבודה אינטנסיבית של 
עשייה בה נטלו חלק גורמים רבים:

שעוסקת  המקצועית  הוועדה  רכזת  אברהם  מיכל  הארגוני:  במישור 
משה"מ,  הרץ  מודי  עם  פעולה  בשיתוף  הניהוליים  הנושאים  בכל 
אביתר דותן מזכ"ל ההתאחדות, יוסי מלול, ענבל בלס ואדי פולונסקי, 
מהתאחדות מגדלי בקר, ואדריאנה שוחט ממועצת החלב. ד"ר טובה 

אברך, גם היא ממועצת החלב, מפיקה השנה את הכנס.
הכנס,  תכנית  בארגון  עוסקת  המקצועית  הוועדה  המדעי,  במישור 
המתאימה  לרמה  ובהבאתם  המדעית,  בעריכתם  התקצירים,  בקבלת 
להכללה בחוברת סופית; הועדה המקצועית היא שקבעה את התכנים 
הוועדה  חברי  הענף.  של  בנושאים שברומו  אורחים  למרצים  ופנתה 
המרכז   - החקלאי  המחקר  ממנהל  מירון,  יהושע  ד"ר  המקצועית: 
ד"ר  מ'מאל"ה',  שווימר  עדין  ד"ר  החוברת,  ועורך  הכנס  של  המדעי 
הרפתנים,  נציג  כוכבא  עוזי  ד"ר  מ'החקלאית',  ברוקשטיין  שמוליק 
יוסי מלול מההתאחדות, וד"ר גבי עדין, מנהל המחלקה לבקר בשה"מ 

.ויו"ר הכנס

ד"ר גבי עדין

המכונה שלנו יכולה לטחון ולרסק חומרים  	¿

רטובים וקשים שמכונות אחרות לא יכולות.
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים נעים בלבד, מהם  	¿
רק חלק נשחק אחד. המרסקות עשויות  תרכובת 
טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה בכל 4 הכיוונים.
פליטת הגזם/המזון הגס הטחון רבגונית: לערמות,  	¿

סככות, מיקסרים ועוד.  
¿	 שינוי אורך המקצץ/טוחן ניתן לעשייה בקלות, 

במהירות ובעלות נמוכה.
פשוט - מערכת הפעלה מאוד אפקטיבית המאפשרת  	¿

לאותה מכונה לעבוד עם טרקטורים מ-70 עד 200 
כוח סוס. אנחנו יכולים להתאים גם למערכות 

בהספק 540-1100.  
ציוד נלווה קל להרכבה, פירוק ותפעול. 	¿

ההספק נקבע ע”י: סוג החומר, מצב החומר )רטוב או  	¿
יבש(, עד כמה דק הוא טחון, חוזק הטרקטור לדוגמא: 

עם 80-90 כוחות סוס ברמת יובש רגילה בטחינה 
בינונית יכולה לטחון 15 טון לשעה. בשל אפשרות גיוון 

רב של משתנים התפוקה נעה בין 40-5 טון בשעה.

למה לבחור

?Roto Grind-ב

שנה טובה!

שנת שלום לכל לקוחותינו

ראה כתבה בעמוד 85

רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 49611
נייד: 5379383-050  טלפון/פקס: 9227921-03  

aaviram11@bezeqint.net :דוא"ל

רוב מגדלי הבקר בגרמניה ובאנגליה 
טוחנים לעצמם יום יום את הקש במנה
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