
הקורס כלל חמישה מפגשים שנערכו בחדרה כשהמפגש 
האחרון הוקדש לסיור מקצועי במעבדת החלב ובריאות 

העטין בפארק התעשיות בקיסריה וכן במכוני חליבה 
באזור. אל הקורס נרשמו עשרות רפתנים מרחבי הארץ. 

יצרני חלב היו זכאים לסבסוד מחצית עלות הקורס על 
ידי מועצת החלב. בין הנושאים שנלמדו בקורס, אנטומיה 
ופיזיולוגיה של העטין, מערכת החיסון בעטין וההשפעה 

על איכות החלב, מכון חליבה, ציוד ומבנה,  מיקרוביולוגיה 
וחלב במעבדה, דלקת עטין, סיווג ואבחון, הצתה מאוחרת! 
מחלות זואונותיות בחלב והסיכון לבריאות הציבור, ניהול 

סיכונים לצמצום דלקות עטין, סיכון מחושב בטיפול 
באנטיביוטיקה, השפעת בריאות העטין על הפוריות, 

טכנולוגיה וחידושים במכון החליבה ועוד. לאור הצלחת 
הקורס, מתכוונים המארגנים לפעול לפתיחת קורסים 

נוספים בעתיד.  ▲

הסתיים קורס ארצי לממשק חליבה, בריאות העטין ואיכות החלב
בחודש שעבר הסתיים ובהצלחה קורס 

מקצועי שעסק בהיבטים השונים של שיפור 
ממשק החליבה, איכות החלב ובריאות 

העטין ברפת החלב •

קורס הדרכה מקצועי לרפתנים

סיור במכוני חליבה

החקלאות הישראלית הינה אבן 
שואבת ונחשבת בכל העולם כמעצמה 

חקלאית. דבר המסייע לישראל להגדיל 
את קשרי המסחר ולשפר את היחסים 

הדיפלומטיים עם מדינות רבות.  בהודעה 
לתקשורת שהוציאה דוברת משרד 
החקלאות נכתב בין השאר "משרד 

החקלאות עמל בתקופה האחרונה על 
קידום הקמת רפת הדגמה ישראלית 

מודרנית במדינת הריאנה שבהודו. 
המאמצים נשאו פרי, והרפת תוקם 

בהיסאר שבמדינת הריאנה בהודו כחלק 
מהסכם שיתוף הפעולה עם משרד החוץ 

להקמת 39 מרכזי מצוינות בהודו כולה 
בתמיכה מקצועית של משרד החקלאות 

הישראלי. פוטנציאל השוק במדינת 
הריאנה גדול במיוחד כיוון שהיא 

אחראית לשליש מסך ייצור החלב בהודו 
כולה. הודות ליחסים החמים שרקם 

משרד החקלאות עם ממשלת הריאנה, 
ההודים שוקלים בחיוב שממשלת 

הריאנה תקים רפתות מודרניות נוספות 
בכל רחבי מדינת הריאנה אך ורק 

באמצעות חברות ישראליות".

משלחת ישראלית בהודו
לאחרונה ביקרה בישראל משלחת 

ממדינת הריאנה בראשות שר החקלאות 
של מדינת הריאנה במהלך הביקור נידון 

מתווה התכנית להקמת רפת הדגמה 
במדינה במימון הודי. על פי הסיכום, 

בתחילת הפרויקט תוקם רפת הדגמה 
עם דרכי גישה נוחות ומתקנים לטיפול 

בפסולת.בשלב הראשון הרפת תכיל 
כ- 100 פרות חולבות, ועגלים ויונקים. 
בשלב השני של הפרויקט תוגדל הרפת 

לכ- 200 פרות חולבות, ותיבנה מיני 
מחלבה לעיבוד התוצרת, לטובת יצור 
חלב מפוסטר, יוגורט, גבינה למריחה 

ועוד. לצד הרפת, תכשיר ישראל גם 
שטח לגידול מספוא, ותקים מרכז מזון 

שיספק את מזון הפרות. יעקב פולג, 

מנהל המרכז לשיתוף חקלאי בינלאומי 
במשרד החקלאות "ההסכם החדש מול 

ממשלת ריאנה משקף את גודלה וחוזקה 
של הטכנולוגיה הישראלית בעולם בענפי 

החקלאות השונים. אני בטוח שרפת 
ראשונה זו תביא להידוק היחסים עם 

המדינה ולייצוא תעשיה ישראלית כחול-
לבן להודו". ▲

לראשונה רפת ישראלית ממשלתית בהודו
אנשי משרד החקלאות ממשיך בפעילות החוץ הענפה ומקים רפת "הדגמה" ישראלית 
מודרנית במדינת הריאנה שבהודו. התכנית תאפשר גידול המסחר עם מדינת הריאנה 

שבהודו, תאפשר נתיבי מסחר חדשים עם מדינות האזור, ואף תקדם ותשפר את מעמד 
ישראל בקרב מדינות המזרח. פוטנציאל השוק במדינת הריאנה גדול במיוחד כיוון שהיא 

אחראית לשליש מסך ייצור החלב בהודו כולה •

רפת ישראלית בהודו
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