
ייצור חלב 
בקר 2015 - 
תמונת מצב

קצב קבלת החלב במחלבות עולה 
מידי שבוע. עדיין כל החלב המיוצר 
מיועד לייצור מוצרים ואין הפניית 

חלב לייבוש ובנוסף חלק מהמחלבות 
עדין משחזרות מוצרי חלב מאבקות, 

מהמלאי. להערכתנו עד אמצע 
ינואר לא יהיה תהליך של ייבוש 

חלב וצפויה ירידה במלאי האבקות. 
מלאי הפתיחה של שנת 2016 צפוי 

לעמוד על 3600 טון. במקביל נרשמה 
ירידה במלאי החמאה התעשייתית. 

אנו נערכים לבחינת מלאי אבקות 
החלב לפי הכשרויות השונות )בד"צ, 

מהדרין, רגיל( ולקבוע את גובה 
המלאים הרצויים בכל נקודת זמן לפי 

ניתוח הכשרויות. ▲

מכסות 2016
שר החקלאות אורי 

אריאל, בתוקף סמכותו 
לפי חוק תכנון משק החלב 
קבע בצו את היקף הייצור 

המקומי הכולל של חלב 
גלמי לשנת 2016: חלב 

בקר 1,426 מיליון ליטרים, 
חלב כבשים 9.65 מיליון 

ליטרים וחלב עיזים 18.2 
מיליון ליטרים •

משמעות הגדלת המכסה השנתית 
לחלב בקר ב-50 מיליון ליטר.

החלוקה תהיה לפי מגזרים - 58% 
למגזר השיתופי ו- 42% למגזר 

המשפחתי. הודעה בדבר התוספת 
הפרטנית תועבר לכל יצרן לאחר 
התקנת תקנות הפיתוח ע"י השר 

ואישורן בוועדת הכלכלה של הכנסת, 
תקנות הפיתוח מפרטות את מדיניות 

הקצאת תוספת המכסות. ▲

אנו ממליצים על ביצוע 
הפעילויות הבאות:

ניקיון של המרזבים עיליים   א. 
ותחתיים. מומלץ לנסות להעביר 
בהם מים ולראות האם הזרימה 

תקינה ורציפה.
פתיחת והעמקת התעלות לניקוז  ב. 

מי הגשמים ברפת/דיר ובסביבתם 
הקרובה.

טיפול סביבתי בסככות - יש  ג. 
לשקול מעבר לביצוע שני קילטורים 

עמוקים ליום בהתאם לתנאי 
המרבץ כולו או חלקים ממנו. 

במעברי הבקר, בחצרות ובסככות  ד. 
- יש לנקות ולפנות ערימות או 

מצבורים של זבל או פסולת. 
תוספת גליצרין לחומרי החיטוי  ה. 

לפטמות על בסיס יוד בלבד - יש 
להוסיף גליצרין לרמה של בין 

3%-5% בהתאם לתנאי האקלים 
)במיוחד באזורים קרים עם רוחות(

     אנא התייעצו עם המדריכים או 
רופאי מאל"ה.

ביצוע שיגרת החליבה ההגיינית  ו. 

גם בחורף - יש להקפיד על סביבה 
נקיה ויבשה וכמובן לחלוב על פי 

המלצות הגופים המקצועיים.
יש לדאוג לכריתת ענפים ועצים  ח. 
העלולים לגרום לפגיעה בחוטי 
חשמל או בקווי מתח חיצוניים.

המצאות גנרטור יעודי לרפת  ט. 
להפעלה מידית - חשוב ביותר בעת 

הפסקות חשמל. 
יש לבצע בדיקות בטיחות לאמצעי   

החימום הקיימים במכון )גז או 
חשמל(. הזמינו בעל מקצוע מוסמך 

לביצוע בדיקות אלו. אל תחסכו 
מדובר בחיי אדם !!

עונת החורף מאופיינת בעבודה    .'
רבה, ריבוי המלטות ויצור חלב. אי 

לכך הכנה מקצועית נכונה מקדימה 
עשויה למנוע תקלות, לשמור 

על רווחת בע"ח ולשפר גם את 
רווחיות המגדל. ▲

הביא לדפוס ד"ר פרידמן שמוליק
מנהל תחום וטרנריה ואיכות חלב, 

מועצת החלב

לרפתן ולנוקד
עשר פעולות מומלצות 

לקראת החורף

הכן רפתך לחורף

בתקופת החורף, מתבקש ציבור מגדלי הבקר והצאן לביצוע 
מספר פעולות במטרה למנוע מפגעים סביבתיים ושמירה על 

בריאות המקנה ורווחתו •
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