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משק הבקר והחלב 381

עונת הקציר בשיאה וברחבי הארץ 
ניתן לצפות במראות יפים של קציר 

החיטה. שייקה פורת, יו"ר פורום 
מרכזי המזון אומר לנו "נזרעו כמיליון 

דונם חיטה, בדרום היו יבולים 
מצוינים ואילו דווקא בצפון היו 

יבולים ממוצעים ולכן נקצרו שטחים 
גדולים יותר מהמתוכנן". הזדמנות 
נהדרת לצפות בתמונות המרהיבות 

שהתקבלו במערכת •

שייקה פורת

שייקה פורת, יו"ר פורום מרכזי מזון
"לא יהיה מחסור במזון 

בשנה הקרובה"

עונת השיא של הקציר
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שייקה פורת, גר במושב אביגדור וניהל בעבר מרכזי מזון, 
פורת, מוותיקי הענף אומר ל'משק הבקר והחלב' "אנחנו 

בשיאה של עונת הקציר של דגני החורף, האמת, לקראת סיום 
העונה למען האמת, קוצרים את החיטה לתחמיץ שיהיה לכל 

השנה. במקביל קוצרים גם שחתות לכל השנה". 

על שוק המזון המהווה כ-60 אחוז מעלות ייצור החלב מספר 
פורת "שוק המזון מתחלק לשתיים, שוק הגרעינים התלוי 

במחירי הגרעינים בעולם באופן מוחלט ואין לנו הרבה 
השפעה עליו ובמידה רבה תלויים במצב הבורסה העולמית. 
ואילו שוק המזון הגס מתחלק לשלושה, תחמיצים שחתות 

וקש, גם הוא בעל זיקה לשוק העולמי אך מושפע מהשוק 
המקומי. היכולת להשפיע על המזון הגס, תלויה ביכולת 

שלנו לשיתוף פעולה עם גידולי השדה ולנסות להגיע להבנות 
הנותנות להם תמורה נאותה ומצד שני שומרת על הרפתן 

שמחיר המזון יהיה סביר.. גם השנה ניסינו להגיע למחירים 
הוגנים מול הגדשים בעזרתה של התאחדות מגדלי הבקר 

והתאחדות חקלאי ישראל והמחירים שנכתבו בדף הכחול )דף 
מחירי ההתאחדות( משקפים נאמנה את ההבנות הללו". 

מילה על הקש?
"לגבי הקש, מצפים ליבול גבוה, בגלל שהיה הרבה חיטה ולא 

צפוי מחסור בקש. ראוי לציין כי התחלנו בזריעת תחמיצי 
הקיץ, בעיקר תירס. ושוב, בגדול וזה הכי חשוב, לא צפוי 

מחסור במזון ונקווה כי המחירים יהיו ברמות הסבירות, דבר 
שיתרום רבות לרפתנים ולעלויות ייצור נמוכות יותר". ▲

קציר לתחמיץ של מושב באר טוביה
התמונות צולמו בשטח הגידול דרומית לכפר הרי"ף. 

צילום: רן שקד, טייס: גיא לייבוביץ

קידוח בבלות
ואיסוף דגימות

מכל הארץ

חג אביב שמח ופסח כשר
לכל הרפתנים
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ניר חיימי, לבית בלברמן. התמונה צולמה במהלך הכנת 
תחמיץ ברפת ניר יצחק.

 

אנו מספקים מזון בחלוקה לאבוס עבור 
רפתות ומפטמות

אנו מתמחים בייצור מזון איכותי 
עם דגש על מזונות גסים ברמה גבוהה

המנות איכותיות ומוקפדות ומאפשרות נצילות מזון 
מעולה וכלכליות מוכחת במשק השיתופי והמשפחתי
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