
מחולל המחלה הנפוץ ביותר בבקר הוא לפטוספירה הרדג'ו. מחלה 
חריפה מתבטאת בבקר בד"כ בירידה חדה בתנובת החלב, דלקת בלחמית 

העין, שלשול ועלייה ברמת ההמוגלובין. תתכן גם מחלה כרונית, 
שיכולה לבוא לידי ביטוי בירידה בפוריות, המלטה מוקדמת והפלות. 

פרות נגועות כרונית יכולות להישאר נשאיות למהלך כל חייהן ולהוות 
מקור להדבקה של פרות נוספות. במעבדת מאל"ה בקיסריה הוכנסה 

שיטה לבדיקת רמת הנוגדנים ללפטוספירה הרדג'ו בחלב. בשיטה 
זו נעשה שימוש בבדיקות מיכלים ופרות בודדות בתכניות לאומיות 

לביעור המחלה באירופה. רגישות השיטה בבדיקות מיכלים היא 99% 
, והסגוליות )ספציפיות( היא 85% מומלץ לשלוח דגימה מהמיכל 

או לשלוח דגימות מפרות חשודות  )ירידה בחלב, שינוי צבע החלב 
לצהבהב/ קרמי, עליה בחום הגוף( ברפתות בהן למעלה מ-100 פרות 
מומלץ לשלוח יותר מדגימה אחת מהמיכל לפי קבוצות חליבה. עלות 
הבדיקה הנה 58 ש"ח. לקבלת הבהרות נוספות נא לפנות למעבדה. ▲

בדיקה חדשה 
במעבדת מאל"ה

בדיקה חדשה לזיהוי נוגדנים ללפטוספירוזיס הרדג'ו 
במעבדת מאל"ה לפטוספירוזיס זוהי מחלה מדבקת 
לבע"ח ולבני אדם, הנגרמת ע"י החיידק לפטוספירה •

2
0

1
7

-2
0

1
6

ז 
ע"

ש
ת

ן 
ת

פ
ר

ה
ן 

מ
יו

מועצת החלב

שיאון

התאחדות מגדלי בקר

החקלאית

יומן הרפתן
תשע"ז 2017-2016

כמידי שנה מופק ומחולק "יומן הרפתן" היומן השנתי 
המהווה כלי עזר יציב ומהימן לעובדים ברפת ובסביבתה.

מתוך הכרה שהמשך יעילותו של הענף קשור בתכנון 
מראש, במעקב שוטף ובמידע חיוני - היומן הוא כלי למידה 

ועזר.
תודות למפרסמים אשר מוצריהם ושירותיהם יהיו 

זמינים לעיני לקוחותיהם 
במשך השנה.

ותודה לש.נ.אר מדיה 
ומידע על ההפקה 

המקצועית.
איחולים לעוסקים 

בענף, שנת ייצור 
מוצלחת, שנה של 

עשייה, יצירה צמיחה 
והתחדשות ▲

לקראת השנה החדשה 
הופץ לרפתני ישראל ולקהיליית 

הבקר והחלב בישראל
יומן הרפתן תשע"ז

במכתב אותו שלח צור, לשר 
החקלאות, מגולל ישראל, 

התנהלות קשה של שר 
החקלאות אל מול החקלאים. 

זאת לאור המבוי הסתום במו"מ 
אליו נקלעה התאחדות חקלאי 

ישראל אל מול המדינה ועקב 
שינוי  המדיניות של הממשלה 
שהפכה את משרד החקלאות 
למשרד ייבוא זאת על חשבון 

החקלאות המקומית, צור "אני 
מבקש ממך לעצור את כל סאגת 

הייבוא חסר הרסן באופן מידי. 
אנחנו לא נוכל לשבת מנגד ולראות 

את ההתנהלות החד צדדית והפוגענית 
של משרדך כלפי ציבור החקלאים" עוד הוסיף צור: "אנחנו 

נמצאים בצו שעה בו הזמן קצוב ומשק חקלאי שנסגר לא 
ייפתח עוד. 

צו שעה בו הציפיות הינן כלפיך והעיניים נשואות אליך 
שאתה, יחד איתנו, נציל את החקלאות הישראלית. זו 

הזדמנות היסטורית שאנו לא ניתן לה יד לפספוס היסטורי" 
צור תקף במכתבו את התנהלות מנכ"ל משרדו, שלמה בן 

אליהו בכך שהפך את משרד החקלאות לחברת ייבוא. זאת 
לאור המבוי הסתום במו"מ אליו נקלעה התאחדות חקלאי 

ישראל אל מול המדינה ועקב שינוי המדיניות של הממשלה 
שהפכה את משרד החקלאות למשרד ייבוא זאת על חשבון 

החקלאות המקומית.

צור "לא נוכל לשבת מנגד
אנחנו נמצאים בצו שעה בו הזמן קצוב ומשק חקלאי שנסגר 

לא ייפתח עוד. צו שעה בו הציפיות הינן כלפיך והעיניים 
נשואות אליך שאתה, יחד איתנו, נציל את החקלאות 

הישראלית. זו הזדמנות היסטורית שאנו לא ניתן לה יד 
לפספוס היסטורי". 

צור הדגיש את פעילותו ומדיניותו של השר אל מול מדיניותו 
החדשה של מנכ"ל המשרד: "לצערי, כבוד השר, אני מרשה 
לעצמי להיות בטוח שזו איננה תפיסת עולמך. זו מדיניות 
ותפיסת עולמו של מנכ״ל משרדך, שלמה בן אליהו. אתה 

איש ערכים ואדמה שאוהב, מעריך ויודע מהן התועלות של 
החקלאות במדינה. אך עם כל הכבוד והערכה האישית אליך 

המצב שנוצר אל מול משרד החקלאות איננו יכול להימשך עוד. 
מדיניות של משרד הינה בראש ובראשונה מדיניות של השר. 

נוצר כאן מצב אבסורדי שבו מנכ״ל משרדך איננו המוציא 
לפועל של מדיניותך, אלא גם קובע, מוביל, מחליט ושולט".  ▲

מאיר צור לשר החקלאות, אורי אריאל 
"הפכת את משרד החקלאות לחברת ייבוא"
במתקפה חריפה וחסרת תקדים, מאשים מאיר צור, את שר החקלאות אריאל בפגיעה קשה בענף 

החקלאות ודורש ממנו "עצור את סאגת הייבוא חסר הרסן" •

עצור את טירוף הייבוא. 
צור לשר החקלאות
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