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משק הבקר והחלב 399

במרכזו של כנס היצרנים השנתי של מחלבת יטבתה בערבה, 
עמד הפרויקט החשוב ביותר של המחלבה, פרויקט 'אחו' 

לרווחת הפרה, פרויקט שבו מושקע זמן, כסף ומחקר. 
המחלבה, הנחשבת לאחת מהמתקדמות ביותר בעולם בתחום 

זה פועלת כבר תקופה ארוכה לשינוי הדרגתי ויש מי שיאמר 
קיצוני בכל הקשור לרווחת הפרה. אשכר גנוסר מנהל קבלת 
חלב וקשרי יצרנים מדבר על היעדים בפרויקט "זה פרויקט 
שהגיע אלינו משטראוס, שהתחברה לענקי תעשיית החלב 
בעולם, ארגון עולמי הנקרא d/s/f )בתרגום חופשי, קיימות 

בעולם החלב והרפתות. ר. זלץ( הפרויקט הזה מציב את 
רווחת הפרה ואיכות הסביבה  בקדמת תעשיית החלב כחלק 

מהתהליכים העולמיים בנושא. אנחנו שאלנו את צרכני החלב 
שלנו, מה מפריע להם בתעשייה ומה הם אוהבים ולאחר 

שקבלנו את התשובות, יכולנו לפלח את הנקודות החשובות 
ביותר לצרכנים שלנו. הצרכנים אמרו בצורה חד משמעית כי 

הדברים החשובים להם בתעשייה הם רווחת הפרה, איכות 
הסביבה ושקיפות מלאה". מנהל המחלבה רם סרוגו אימץ את 
הנתונים באופן מיידי, אשכר "זו אמירה ברורה וחד משמעית 

של רם, המחלבה ושטראוס לגבי המשך תעשיית החלב 
והשינויים שקורים בה". בפרויקט 'אחו' כל הרפתות צריכות 

להשיג 10 יעדים וזאת בכדי ליצור רפת מקיימת )רווחת הפרה, 
איכות הסביבה, הדרכה ובקרה( היעדים הם, בידוד עגלות עד 
14 יום ולאחריו מעבר לקבוצה, הפסקת הכוויה הקרה על גב 

הפרה, טילוף בעיתו, צינון משודרג, ייבוש הדרגתי, צמצום 
השימוש באנטיביוטיקה, קלטור וייבוש המרבצים, טיפול 

בשפכים, צמצום ושימוש במזון מוכן ושימוש במזון לוואי, 
רפתנות מודעת. 

בכנס היו רפתנים שהביעו התנגדות לכל 
הפרויקט?

רם "מורת הרוח היתה בנושא הכוויה בגב, שאר הפרמטרים 
בוצעו והושגו ע"י כל הרפתות. זה נכון שיש התנגדות ב-4 

בתחילת מרץ נערך במושב עידן, כנס 
היצרנים השנתי של מחלבת יטבתה. 
לכנס הגיעו עשרות רבות של יצרני 

המחלבה ששמעו דברים מראשי 
הענף כמו גם על פרויקט הדגל של 

המחלבה, פרויקט 'אחו'  •

 על האש ועל הכיפק. ארוחה כיד המלך

ראובן זלץ

כנס יצרנים יטבתה
פרויקט 'אחו' - לרווחת הפרה 

לקראת שלביו האחרונים

רם סרוגו, מנכ"ל 
יטבתה: "אני גאה לומר 
כי מחלבת יטבתה היא 

המתקדמת ביותר בעולם 
בתחום רווחת הפרה 

ואיכות הסביבה וזה ללא 
ספק גם הכיוון לעתיד"
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רפתות לנושא הכוויה בגב. חוץ מזה כל הרפתות השלימו את 
כל היעדים והם מוסכמים ומקובלים. אני באמת רוצה לשבח 

בהזדמנות זו את הרפתנים שלנו על השינויים שלקחו על 
עצמם ועל העבודה המשותפת של כולנו". 

מחלבת יטבתה מתקדמת בתחום רווחת הפרה?
"אני גאה לומר כי מחלבת יטבתה היא המתקדמת ביותר 

בעולם בתחום רווחת הפרה ואיכות הסביבה וזה ללא ספק גם 
הכיוון לעתיד"

הכנס היה ענייני ומכבד, נערך סיור ברפת החדשה במושב 
עידן, הרפת של ענת ומתן אביגד. באי הכנס שמעו חדשות 

ועדכונים ממיכל קראוס ואביתר דותן, שמעו סקירה על 
האסטרטגיה השיווקית של המחלבה. לקראת סיום צחקו כולם 

עם הסטנדאפיסט מיקי גבע ושבעו מארוחה מצוינת בסגנון 
דרום אמריקאית. אשכר לסיום מודה "זה בהחלט המקום 

לומר תודה גדולה לענת ומתן על האירוח וכמובן תודה ענקית 
לרפתנים שלנו, העובדים במהלך כל השנה ומספקים חלב 

איכותי למחלבה שלנו".   ▲

הרפתות הזוכות 
הרפתות הזוכות במענק כספי ובתעודות הוקרה על 
ביצועים לשנת 2018 הן, רפת יטבתה, את התעודה 
קיבל מנהל הרפת  חי צומברג. רפת שותפות פארן, 

אמנון מליחי מנהל הרפת קיבל את התעודה ורפת נווה 
חריף, את התעודה קבלה רבקה חבאני אחראית יונקיה. 

מעניקי התעודות, מנהל המחלבה רם סרוגו, אביתר 
דותן מנכ"ל ההתאחדות ומיכל קראוס, מנכלי"ת 

מועצת החלב. 

תעודת הוקרה לרפת יטבתה
חלק ממשתתפי כנס היצרנים

תעודת הוקרה לרפת נווה חריף
תעודת הוקרה לרפת שותפות פארן
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