
משק הבקר והחלב 372דעות

עד לאן נצמיח את 
הרפת שלנו והאם 

הגודל מביא רווחים 
גדולים יותר? עופר 

קרול בהרהורים לשנה 
החדשה

אברהם רטנר שהיה מדריך למספוא 
בשה"מ לשכת רחובות אמר לי 

לפני שנים  "2 פרות יש ברפת יחד 
עם קרקע חקלאית של כ-35 דונם. 
החקלאי מגדל לעמנו את המספוא, 
קוצר מאביס וחולב ופרנסתו בידו. 

לימים קנה טרקטור להוביל חלב 
למחלבה במקום הסוס הזקן שעשה 

זאת במשך שנים. 

התוצאה, יש צורך בעוד 20 פרות לממן 
את קניית הטרקטור ואחזקתו. מאוחר 

יותר שדרג את מכון החליבה והכניס 
בו ציוד אלקטרוני מתקדם ולשם כך 
צריך להגדיל את העדר. בכול מקרה 

פרנסת החקלאי הייתה ונותרה זו 
שנתרמה מ-20 פרות". 

20 הפרות הראשונות, משם הפרנסה 
וכל היתר נועד לממן את "ההתקדמות 

והמודרניזציה" אלא שאליה וקוץ 
בה )רטנר היה גם איש צאן( מרגע 
מסוים החקלאי כבר לא יכול לבד 

והוא צריך פועל. הפועל לא בא חינם 
ואין לו גיבוי במחיר המטרה. בשלב 

זה מתחיל החקלאי לרוץ אחרי הזנב, 
חייבים להעלות הכנסה כדי לממן את 
הפועל, חייבים להוסיף פרות, מבנים 

וציוד וכול זה אינו חינם. אבל מה נותר 
לפרנסה נטו? אותן 20 פרות.

המהלך הבא שותפויות, מגה רפת. 
בשתי שותפויות הגענו כבר לכדי 

כ-1000 פרות, מוטת הניהול והממשק 
חייבת לעבור שינוי ושדרוג אבל עוד 

היד נטויה וכמו באמריקה נגיע כנראה 
גם לאלפים רבים של פרות ביחידה 

אחת. נו, צריך כבר דירקטוריון, מנהל 
ענף ליונקים, מנהל ליבשות ומנהל 
למנהלים. מה נותר בסוף התהליך? 

20 או אולי פחות פרות לפרנסת 
המשפחה.

פגשתי פעם חברת פרלמנט ממדינת 
ויסקונסין. הגברת התלוננה על חיסול 

המשק הקטן ועליה במספר החוות 
הגדולות. חקלאים עזבו את השטח 

ועברו לגור בשכונות של הערים 
הגדולות, את הרפת מנהלים בודדים 

"יעילים" אבל בפרוורים צמחו 

שכונות הפשע.

רפתן בצפון מדינת ניו יורק שהגדיל 
את רפתו מ-700 ל-900 פרות אמר לי 
"היום אני מרוויח פחות מבעבר כי יש 
לי צורך בעוד שני עובדים וכול תוספת 

ההכנסה עוברת אליהם". ומה עם 
התמורה לליטר שאלתי? זה לא קבוע 
ומוכתב ע"י המחלבה לפי ההצלחות 
שהיו לה במכירות המוצרים. ככה זה 

כשאין מחיר מטרה, ענה לי. 
התהליך הבלתי נמנע בטבע הוא 

שהגדול בולע את הקטן ובמקרה שלנו 
הגדול לא ירוויח יותר ואילו הקטן ילך 

לרעות בשדות זרים.

ראינו את התהליך בחממות. הן 
גדלו, התרחבו ולא יכלו לקבל מספיק 
עובדים, הרווחיות נשחקה והחממות 

עברו לקניה ואתיופיה. בחממות שנבנו 
בידע ישראלי מייצרים היום פרחים 

טובים, יפים ואיכותיים וכל לילה יוצא 
מטוס עמוס בפרחים מידע ישראלי, 

לשווקים באירופה. 

את הגלגל לאחור כבר לא נחזיר אבל 
אולי נעצור מעט ונלמד, על אחת כמה 

וכמה כשביטול מדיניות המכסות זה 
כבר בקצה האופק. 

מעשה ב-20 
פרות
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