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מספר שביט "הרעיון היה מאוד פשוט, כל גידול העגלים 
היה מאז ומתמיד נראה לי משהו שלא נעשה כראוי. בלי סוף 
עבודה, ניקיונות, חיטוי, מחלות, ציוד. בקיץ תנאים איומים 

לעובד ולעגלים כמו גם בחורף, בזבוז משאבים אדיר ותנאים 
קשים הן לעובדים והן לעגלים. צריך לקחת בחשבון כי זו רפת 

גדולה ובתקופת ההמלטות אנחנו יכולים להגיע עד לכ- 200 
עגלות ביונקיה שזו מסה מאוד גדולה לכל הדעות. בסופו של 
דבר ואם אכן נצליח לייצר ממשק הגיוני בעקבות הניסוי הרי 

שאין ספק כי קיים גם הערך המוסף של רווחת בעלי החיים 
שהוא בחשיבות הולכת וגדלה לענף הרפת". מטרות הניסוי 

היו לבדוק שני דברים, המטרה הראשונה, איך העגלים יגדלו 
עם האמהות ולאיזה משקל הם יגיעו בגיל חודשיים, המטרה 

השניה, האם  בכלל ניתן לבנות ממשק של קבוצה עם אמהות 
)עד 100 אמהות( ועגלים ביחד שהאמהות הולכות לחליבה 

וחוזרות ושהדבר אינו פוגע בתפקוד הנורמלי של הרפת. לצורך 
הניסוי נבנה בתוך קבוצת חליבה תא גדול ששם העגלים יהיו 

והאמהות יניקו אותם והפרות יוכלו לנוע בחופשיות לחליבות 
ולאכילה מבלי להפריע לשגרת היום.  שביט "בניסוי הגענו 

למסקנה כי הבעיה היא בממשק ולא בתוצאות הניסוי שאמנם 
לא היו חד משמעיות אך התוצאות היו בהחלט טובות". 

הניסוי נערך על ידי אנשי הרפת ולכן הוא לא יכול להיחשב 
כניסוי מדעי, אך ברפת דרום בהחלט מתכוונים לבדוק 

ולהמשיך בניסוי זה, אולי בפעם הבאה בעזרתה של הקהילה 
המדעית.    ▲

גידול העגלים על ידי האימהות
רפת משותפת לקיבוצי גת ופלמחים, משנת 2004, מכסה של כ-8 מיליון ליטר כ-750 

חולבות, צוות של 15 עובדים קבועים פלוס חולבים קבועים. 3 חליבות ביום, ייצור עצמי 
של מזון, 3 חליבות ביום, חלב באישור בד״צ מועבר לטרה. מהרפתות היעילות והרווחית 

בארץ. שביט לב, 6 שנים מנהל את הרפת, בן קיבוץ גת הגה רעיון לניסוי מעניין  •

האם ניתן לבנות ממשק לגידול עגלים על ידי האמהות?
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