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משק הבקר והחלב 378

כל ישיבה בכנס מבוססת על הרצאת מבוא-סקירה של מומחה 
בתחום ודיון בשאלה מרכזית. את השאלה מציגים שני מרצים, 

מהמומחים בתחום, בשתי גישות שונות או הפוכות ולאחר 
מכן מתקיים דיון פתוח של כלל הקהל בנושא. כל ישיבה 

נמשכת 90 דקות, כאשר לדיון הפתוח מוקדשות 30 דקות. 

בשני ימי הכנס התנהלו 18 מושבים, בשני מושבים במקביל, 
כאשר משתתפי הכנס )170 איש, מארצות רבות ומכל 5 

היבשות( מילאו את האולמות והדיונים גלשו לזמן הפסקות 
שתית הקפה, הארוחות ומעבר לזה. לפי דברי המשתתפים 

הכנס נחל הצלחה רבה.

מושבי הכנס כללו: מושב בנושא קיימות הענף, הפסקת 
המשק המתוכנן ומכסות חלב, ניהול הרפת המודרנית - מבט 
החקלאי, איכות חלב למחלבה - מבט התעשייה, התייחסות 
לרווחת בעלי חיים וסביבה - מבט החקלאי, כלכלת ממשק 

הרבייה במשק, שימוש בהורמונים לפתרונות פוריות, 
 ,)eradication( התמודדות עם ירדה בפוריות, חיסונים או ביעור
אבחון דלקות עטין ע"י החקלאי במשק, הקשר בין רווחת בעל 

החיים ותוצרת, טיפול אנטיביוטי בדלקת עטין, ניהול גידול 
עגלים ועגלות במשק, גידול עגלים לבשר, שימוש במערכות 

ממוחשבות ברפת המודרנית, שימוש בטכנולוגיה גנומית 
.)emerging pathogens( ומחלות מגיחות

שאלות לדיון לדוגמה:
מי ירוויח מהפסקת המשק המתוכנן ומכסות חלב?  .1

האם מדיניות של המשך בהורדת התאים הסומאטיים   .2
תעלה את איכות החלב?

האם מדיניות של עגל לשנה נכונה?  .3
האם ירידה בפוריות קשורה ליצור מוגבר של חלב?  .4

האם זיהוי חיידקים גורמי דלקת עטין במשק יחסוך   .5
כסף ושימוש באנטיביוטיקה?

האם רווחת בעלי חיים ותוצרת הולכים יחדיו?  .6
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ההשתתפות הרחבה של באי הכנס הראתה שביעות רצון הן 
מהנושאים בהם דנו והן באפשרות של משתתפי הכנס לקחת 

חלק פעיל בדיונים. 

בכנס הוזמנו להרצות דר' גיל כץ ודר' אלון ארזי מאפימילק,  
בשני מושבים: "איכות חלב למחלבה – מבט התעשייה" 

ו"שימוש במערכות ממוחשבות ברפת המודרנית".

www.ambar.co.il • 04-6321313 .אמבר מכון לתערובת • גרנות ד.נ. חפר 3881100 • טל. 04-6321300 • פקס

לשיפור ביצועי משק החי שלך
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✓ איכות
✓ אמינות
✓ שירות

✓ מחויבות לכל לקוח
כל אלה מציבים את "אמבר" 

כמכון התערובת המוביל למזון 
לבעלי חיים בחקלאות

כנס עדכני ומאורגן כהלכה

בנימה אישית בתור אחד מחברי הוועדה 
המדעית של כנס, מבנה המושבים 

וההשתתפות הרחבה בדיונים מראה על 
דרך ארגונית נכונה. השאלות שהועלו 

לדיון הן כלל עולמיות ואנחנו חלק מאותה 
התעשייה. הכנס הוכיח כי לחקלאים, 

ווטרינרים, מדרכים ואנשי מחקר ותעשייה 
יש הסתכלות שונה וגם אם אין הסכמה 
יש חשיבות רבה להשמיע ולהקשיב ולא 

רק לקבוע
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