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משק הבקר והחלב 405

ב-3 שנים האחרונות רפת צאלים מככבת במקום הראשון 
בטבלת ליגת החלב. אין בכלל ספק כי מי שמגיע לרפת, רואה 

מיד כי יש שם משהו מיוחד, מקצוענות ואהבה גדולה למקצוע 
ולבעלי החיים. 

הגר קון רפתנית כבר 27 שנים ובשלוש שנים האחרונות 
מרכזת את הרפת במובן הפורמלי אך לצידה כמובן יש את 
האחת והיחידה, בילה כסלו הרפתנית הוותיקה, הגר "היא 

האורים והתומים שלי, היא קודם כל בן אדם ואחרי זה 
רפתנית נהדרת". ברפת צאלים יש בין 250 ל-350 חולבות, 
3 חליבות ביום, הזנה עצמאית. מכון ישן שדירת דג משנות 

החמישים, 22 עמדות. ציוד של אפימילק המחדשים כל הזמן.

אלוהי הפרטים הקטנים
הגר "בגדול באזור שלנו כל הרפתות טובות מאוד, אין סוד 

שאף אחד לא יודע, החוכמה טמונה בפרטים הקטנים. לראות 
שהמים בשקתות כל הזמן נקיים, לוודא שתכנון המנה זה 

מה שהם מקבלות בפועל, לראות שכל המאווררים והמתזים 
עובדים כמו שצריך. זה מתחיל מטבילת חבל הטבור והגמאת 
הרך הנולד סמוך למועד ההמלטה בקולוסטרום איכותי ובדוק 

ועד הפרה הכי מבוגרת בעדר שבקושי סוחבת, לתת לה את 
התנאים שלה לפרוש בכבוד. דבר נוסף ומתוך אהבה לבעלי 
החיים, אצלנו את הפרה הכי מבוגרת אף פעם לא מוכרים 

ונותנים לה למות בשיבה טובה. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב 
ובעייתי בענף שלנו, זה הצוות, יש לנו צוות נהדר ללא עובדים 

זרים וברובו הגדול חברי קיבוץ ותושבי הקיבוץ".

ממשק החליבה?
"כמובן חליבה הגיינית, בילה ואני חולבות כמעט כל יום, 

הסוד הוא שאנחנו מרכזות ביחד ואנחנו חושבות שזה חשוב 

ליגת החלב של ההתאחדות מאפשרת 
בחינה מקרוב של נתוני הייצור 

ואיכות החלב של כל רפת בישראל. 
בשנים האחרונות מככבות בראש 
רשימת ליגת החלב, כמעט אותן 

רפתות, הן בליגה המשפחתית 
והקיבוצית. כל הרפתנים איתם 

שוחחנו אמרו כי אין ממש סודות 
והכל ידוע. אך בכל זאת, הצלחנו 

לחלץ מהם כמה טיפים. וכן, הרפתות 
המכבות בליגות, הן גם רפתות 
מניבות וכלכליות. הסודות של 

הרפתות המצטיינות. 
ליגת החלב 2019 פרויקט מיוחד •

ראובן זלץ

הסודות
של הרפתות המצטיינות

רפת צאלים
מקום 1
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מאוד, בעיני הדוגמא האישית זה חשוב מאוד, זו האמונה 
של בילה ושלי, דוגמא אישית ואז אתה מצליח להחזיק צוות 

שהוא מחויב. והחשוב ביותר, רגיעה רגיעה רגיעה והקפדה 
על הפרטים הקטנים, אי אפשר לחפף, בשום שלב או פרט. 

וכמובן, העברת מידע בריאותי או כל מידע אחר הקשור 
לפרה, שזה מאוד חשוב". 

הזנה?
"אנחנו עושים בבית, אנחנו עובדים עם מריטו הגדול אפילו 

שהוא יצא לפנסיה, לעיתים משנים 
מנות מחודש לחודש תלוי במחיר 

ובאיכות, אבל תמיד עם היד על 
הדופק. בחולבות מחלקים 3 עגלות 

ביום, בניגוד לרוב הרפתות יש 
לנו קבוצות חליבה קטנות שכל 

סככה מחולקת לשתי קבוצות. זה 
אומר שאנחנו יכולים לפצל את 

האוכלוסיות ליותר הומוגניות. יש 
לנו קבוצה של פרות של עד 30 יום 

אחרי המלטה, הן מקבלות הזנה 
ייעודית עשירה בחלבון, קבוצה 

נפרדת של מבכירות וקבוצה 
נפרדת של תחלובה שניה ומעלה 
וקבוצה של פרות בסוף תחלובה".

מחשבה על הגדלת מכסה?
"יש לנו את היכולת לגדול כל 
קיץ ששווה לנו אנחנו חורגים 
בכ-30 אחוז. יש לנו תוכנית אב 

לרפת כפולה, יש מחשבות על איחודים, אך כרגע הכל 
הוקפא בגלל המצב".

העתיד?
"לוט בערפל, עכשיו בגלל הקורונה אף אחד לא יודע מה יהיה, 

כרגע לא יכולה לראות את הצד החיובי בכל המדע הדמיוני 
הזה. אבל גם ללא הקורונה אנחנו מתפקדים כבר שנתיים ללא 

ממשלה ואין דין ואין דיין, נקווה לטוב".

הרפת הטובה בארץ. צאלים

.

חג פ�ח שמח לכל לקוחותינו
עברנו את פרעה נעבור ג� את זה...

אנחנו כא ב�פארי בשבילכ� ג� בימי� אלו
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