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כנס יצרני חלב יוטבתה נערך ביום רביעי, 29.3 בקיבוץ 
יוטבתה לכנס הגיעו היצרנים ואנשי הענף. למחלבת יוטבתה, 

יש 22 יצרנים שחלקם בערבה וחלקם בנגב. לכנס הגיעו 
כ-60 יצרנים ואנשי הענף. בין האורחים, בין האורחים היו 

גם מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב, אביתר דותן מזכ"ל 
התאחדות מגדלי הבקר, נציגי שטראוס והמארח רם סרוגו, 

מנכ"ל מחלבות יוטבתה שהודה לכל האורחים. 

זמן הפרה
השנה עמד האירוע בסימן זמן הפרה, פרויקט ארצי של 

יוטבתה ושטראוס להעלאת מודעות רווחת הפרה ברפתות. 
אשכר גינוסר  חבר קיבוץ יוטבתה ומנהל קשרי לקוחות 

וקבלת חלב שנבחר להוביל את הפרויקט מספר עליו "מדובר 
בפרויקט פורץ דרך המעלה למודעות כל נושא רווחת הפרה 

ורפתנות מודעת שמטרתו, מצד אחד, להקל ולרווח את 
החיי הפרות ברפת ומצד שני להעלות את המודעות בקרב 

הלקוחות שמחלבת יוטבתה מקבלת חלב מצוין מרפתות 
ששמות בראש סולם העדיפויות את רווחת הפרות ברפת. 

לצורך העניין, אנחנו בוחרים 11 נקודות שבהן נטפל במהלך 
הפרויקט שיביאו למקסום איכות חייהן של הפרות ככול 

שניתן. אנחנו הגענו למסקנה כי ככול שרווחת הפרה עולה, 
כך גם איכות וכמות החלב עולים. אך זה עניין שמעבר 
לנושא הכלכלי, מאוד חשוב לנו שהצרכנים שלנו יידעו 

שברפתות שלנו אנחנו מתייחסים לפרות בצורה אנושית 
ככול שניתן. הפרויקט הזה ממאוד חשוב לנו כמחלבה 

ואנחנו רואים בו גם כפורץ דרך בהתנהלות של מחלבה מול 
רפתות". אשכר מוסיף "הפרויקט יחל למעשה כבר בחודש 

אפריל לאחר ישיבת עבודה עם כל היצרנים שלנון ובהתחלה 
נתמקד בנקודות הבאות, הורדת שימוש אנטיביוטיקה, קירור 

וצינון הפרה ברפת, הורדת סימון על גב הפרה ובמקומו תג 

כנס יצרני חלב יוטבתה עמד השנה 
בסימן זמן פרה. פרויקט חדשני 
למען רווחת הפרה. רם סרוגו, 
מנכ"ל מחלבת יוטבתה אמר כי 

"אנחנו יוצאים לדרך חדשה והולכים 
להתייחס הרבה יותר לרווחת הפרה, 
אנו מחויבים לרווחתן ובריאותן של 
הפרות ברפתות שלנו. ואנו בטוחים 

כי הדבר ישפיע לטובה גם על איכות 
וכמות החלב" •

בריאות הפרה חשובה לנו מאוד. אשכר

ראובן זלץ

כנס יצרנים יוטבתה
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צוואר ממוספר, טילוף בעיתו, בידוד העגלים לפני מעבר 
לקבוצת גיל 

איך חברת שטראוס מתייחסת לעניין?
"אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברת שטראוס, 

שגם אצלה, יצא לדרך פרויקט דומה".

משנים סדרי עדיפויות?
"בהחלט כן, חשובה לנו מאוד בריאות הפרות, נוחיותן 

ורווחתן היום יומית. כל מה שניתן לעשות במסגרת 
האפשרויות שלנו וניתן לא מעט". 

איך הרפתנים קבלו את זה, הם לא חוששים 
מהשקעות נוספות?

"בהתחלה הרפתנים קבלו בחשש והעלו הרבה מאוד שאלות 
אבל כשהתחלנו להיות יותר פרקטיים הרפתנים הבינו 

כי הפרויקט חשוב גם להם ובסופו של דבר יוזיל עלויות 
וימקסם רווחים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ובצוות 

יושבים בנוסף לאיש כספים, ווטרינרית, גם שני רפתנים, 
טכנולוגית ראשית של המחלבה ואנוכי".

תוך כמה זמן הפרויקט ישולב סופית?
"זה פרויקט רב שנתי וכל שנה נתעסק בכמה נקודות חדשות, 

השנה נטפל בנקודות שציינתי, זה פרויקט שיכול לקחת גם 
10 שנים".  ▲

סקירה על הענף בשנה החולפת. 
מיכל קראוס

מתכננים עבורכם בכל עונות השנה
ומאחלים חג אביב שמח 

חברת א.ב. מתכננים

ronen@abt.co.il

אורחים בכנס. אביתר דותן, גיורא פוין ואיציק שניידר
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רפת מצטיינת
רפת משותפת פראן זכתה בתואר הרפת המצטיינת 

בפעם החמישית וזכתה למענק של 5000 שקלים, רפת 
בולצ'ין מפראן זכתה במקום השני וקטפה למענק של 
3000 שקלים ורפת נווה חריף זכתה במקום השלישי 

ובמענק של 2000 שקלים. אמנון מליחי מנהל רפת 
משותפת פראן ואחראי על פרויקט ערבה מטעם 

חברת פרוג'קט בר על הסוד לרפת טובה  "הסוד ברפת 
טובה היא ה שיגרה, מה שאתה עושה היום, תעשה 

מחר. לפרה מאוד מאוד חשובה שיגרה וכמובן בקרה 
יום יומית וירידה לפרטים קטנים, כמו גם שמירה על 

התוצרת והכלים וכמובן על הפרות". ▲

רפת משותפת פראן, מצטיינת בפעם החמישית 
)בתמונה אמנון מליחי מנהל הרפת מקבל את התעודה( 

צילומים דב אבנור 

רפת משותפת פראן, מצטיינת בפעם החמישית 
)בתמונה אמנון מליחי מנהל הרפת מקבל את התעודה( צילומים דב אבנור 
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