
גלי החום החריגים מאוד של חודשי 
אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר ממשיכים 

להשפיע על תנובת החלב של הפרות 
ומביאים לירידה מתמשכת של עד 

כארבעה ליטרים בממוצע לפרה 
נחלבת.

יצוין כי בתחילת חודש אוקטובר 
פרסם השרות המטאורולוגי כי חודש 

ספטמבר היה החם ביותר מבין כל 
המדידות שנערכו בחודש זה מאז 

ומעולם.
ד"ר שמוליק פרידמן, הוטרינר הראשי 

של מועצת החלב אומר כי "הבעיה 
העיקרית היא רצף ימי החום הקיצוני 
בחודשי הקיץ אשר גרם לירידה חדה 

בתנובה לנחלבת והקושי של הפרות 
לחזור לרמת הייצור הממוצעת. אינני 
זוכר השפעה ארוכה כזו של עקת חום 

מתמשכת על תנובת החלב".
יחד עם זאת, המחלבות ממשיכות 

בהערכות ומבצעות התאמות 
בתוכניות הייצור, וזאת בהמשך 

להתארגנותן בחגי תשרי האחרונים 
)וסמיכותם לסופי השבוע הארוכים(, 
אך ייתכן מחסור של מספר מוצרים. 
מועצת החלב נמצאת בקשר יומיומי 

עם המחלבות והמגדלים כדי להבטיח 
אספקה סדירה של מוצרי חלב לחנויות 

ולסופרים. •

השפעת גלי החום

בעקבות גילוי מחלת הברוצלה ברפת 
רביבים החליטה הנהלת מועצת החלב 

להכניס את בדיקת הברוצלה דרך 
מיכלי החלב כחלק מסל הבדיקות 

שמבצעת המועצה דרך מאל"ה. 

התחלנו בהליכים מזורזים לייבוא 
ערכות בדיקה. עם הגעת הערכות 

נתחיל לבדוק נגיעות משקים לברוצלה 
דרך מיכלי החלב לפי תוכנית ניטור 
שנתית. סדר הדיגום במשקים יקבע 
בהתאם למיפוי אזורי הסיכון. חשוב 

להדגיש שחיידק הברוצלה מושמד 
בפיסטור ולכן חשוב להמשיך ולהקפיד 

על צריכת מוצרי חלב ממחלבות 

מוכרות בלבד. מזכיר ההתאחדות 
דותן מוסיף "חיידק הברוצלה תקף 

שנית את רפת רן בקיבוץ רביבים. נכון 
לרגע זה נמצאו כ-135 פרות נגועות 
ובוצע בהן הליך מלא ע"פ פרוטוקול 

השירותים הווטרינרים. איציק שניידר 
ממועצת החלב ואנוכי היינו ברפת 

וקיבלנו דיווח מלא מערן ארז מנהל 
רפת על הזיהוי, המיפוי והטיפול ועל 
מגוון הגורמים הפועלים מול הרפת 

וכן על תכנית המשך הטיפול ובעיקר 
על הניסיון לחזור לתנאי עבודה וייצור 

שוטפים. האירוע קשה לצוות כולו, 
ומכאן תמיכת הענף - נפעל בכל נושא 

ככל שנתבקש". •

ניטור משקים לברוצלה 

חיידק הברוצלה תקף ברפת רביבים

רופא ראשי חדש 
ב"החקלאית"

החודש מסיים ד"ר בני שריר את 
תפקידו כרופא ראשי של החקלאית 
לאחר ארבע שנים וחצי של עבודה 

אינטנסיבית מאחר והחליט 
לחזור לעבוד כרופא שדה באזורו. 

תקופתו של בני התאפיינה בחידוד 
והכשרה מקצועית של הרופאים, 

הרפתנים ובעלי המקצוע המלווים 
את הרפת. עלי לציין במיוחד את 

פועלו בהטמעת המקצוענות בתחום 
בריאות הטלף והעטין. כמו כן, הצליח 

בני להוביל את החברה לשיפור ניכר 
בהתמודדות מקצועית מול אירועי 

תחלואה המוניים. תחת שרביטו 
פותח ב"החקלאית" מערך וניטור 

יעיל וזריז לטיפול באירועים חריגים. 
את בני יחליף החל מ-1/11/12015 
ד"ר גבי קניגסוולד המשמש כרופא 

אזורי במרכז הנגב. •
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