
כנס לזכרו של ד"ר חיים שטורמן 

ההרצאות בכנס היו בנושאים 
שונים ומגוונים, ד"ר יהודה 

וולר נתן הרצאה על סלקציה 
גנומית בבקר לחלב איפה הגנים? 

הרצאה בנושאים הגנטים 
ושבמרכזה הקשר בין הסמנים 

הגנטים או הגנים לתכונות הפר/
פרה. מיקומו של הג'נומיק ומה 

מידת דיוקו לעומת מבחן הפרים 
הסופי. מהם כמות הנתונים 

שיש לקבל כדי להגיע למסקנות 
מובהקות למציאת ההשפעה של 

הסמנים בתכנית הטיפוח. ד"ר 
מיכאל ואן סטרטן - מעורבותם 

של גורמים זיהומיים ולא 
זיהומיים בהפלות בפרות לחלב 
בישראל ההיבט הווטרינרי של 
המפגש המקצועי. מיכאל סקר 
את אירועי ההפלות בממצאים 

רטרוספקטיבים )ניתוח תוצאות 
לפי נתונים היסטוריים הקיימים 
במערכות( וממצאים של מחקר 

שדה מתוכנן -פרוספקטיבי.
עודד ניר דיבר על ערך יום ריק, 

האם נרדמנו בשמירה ?!? יום 
ריק הינו מדד כלכלי המוערך 

במדינות שונות במחירים 
שונים. עודד ניסה לקמט את 
כלל הנתונים מארצות שונות 

לבסיס אחד השוואתי ושאל את 
השאלה העיקרית: מהו באמת 

ערכו של יום הריק, האם השתנה 
במרוצת הזמן, ועד כמה אנו 

יכולים להשפיע על ערכו. ואילו 
גיורא פוין, מתנובה, הרצה על 

תכנון מונחה אילוצים - סקירה 
של כל מערכי הזרימה של 

החלב מהיצרן למדפי רשתות 
השיווק והמרכולים. הטכנולוגיה 

של היום, מביאה את המערך 
הלוגיסטי של תנובה, להתייעלות 

ופיקוח על זמינות המוצרים על 
המדפים. הקשר בין חיי אורך 

המדף של המוצר לזמן אספקתו 
לרשתות השיווק והמרכולים 

נראים כ"מדע מדויק".

הענקת הפרס לבעלי הפרה הזוכה.

טקס "מלכת היופי של הפרות" נערך בחג שבועות האחרון, 
במושב באר טוביה, לזכרו של איתמר צור ז"ל שנפל 

במלחמת לבנון השנייה. הפרה הזוכה בתחרות נבחרה על 
ידי צוות שופטים מקצועי בתחום ורפתנים מכל הארץ, לפי 

קריטריונים מקצועיים •

אביתר דותן, מזכיר התאחדות מגדלי 
הבקר, מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת 

החלב, נציגים ממשרד החקלאות, 
חברת שיאון ומחלבת טרה הגיעו 

לטקס. מיכל קראוס, מנכ"לית 
מועצת החלב אמרה בין השאר 

"ענף החלב הוא מהענפים החזקים 
והיציבים בחקלאות הישראלית אשר 

מהווה מקור גאווה לכולנו. 
אנו נמשיך לייצר חלב מצוין שהציבור 
הישראלי אוהב ומעדיף על פני מוצרי 

יבוא של עודפים מסובסדים מאירופה". 
הזוכה המאושרת: זהבה, הפרה ממשק 

צור נוי, בבאר טוביה, בת 3 שנים 
מפיקה כ-15,463 ליטר בשנה. 

כמו כן נערך הפנינג לכל המשפחה. בין 
האטרקציות מהן נהנו מאות מבקרים: 

מתחמי יצירה לילדים ברוח החג, 
מופע סוסים מרהיב, רכיבה על סוסי 
פוני, פינת חיות משק, סיור על עגלת 

טרקטור, ביתני מזון מתוצרת מקומית 

וטקס הבאת ביכורים מסורתי. 
יואב צור, רפתן ותיק והאיש מאחורי 

חג החלב: "האירוע נולד כרעיון חברתי 
לקרב בין אנשי העיר לאנשי הכפר. 

אופייה המיוחד של ההתיישבות 
החקלאית,האנשים, השטחים 

החקלאיים, עצי הפרי במושב, הרפתות 
והלולים בין המשקים,הטרקטורים 

וערימות החציר. 
כל אלו יוצרים את האווירה המיוחדת 

והקסומה ביישובים שלנו".

בחג שבועות נערכה בבאר 
טוביה תחרות הפרה היפה

עשור למותו של חיים. יום מקצועי המוקדש לזכרו 
הוא ההולם ביותר לפועלו ולדרך חייו • הכנס 

מקצועי נערך בבית האומנויות בעין חרוד והנושאים 
המקצועיים שנבחרו היו ממספר היבטים: גנטיקה, 

ווטרינריה, ממשק ותעשיית החלב. באולם נכחו 
רפתנים רבים, נציגי החקלאית, התאחדות מגדלי 
הבקר, מועצת החלב ועובדי שיאון, כמוקירי זכרו 
ופועלו. את הכנס ארגנה התאחדות מגדלי הבקר •
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