
]62[

COM .משק הבקר והחלב 404נוקדים

השאלה מתייחסת, בין היתר, ליכולת 
לבצע בדיקות הריון או הזרעה 

מלאכותית בדיר בצורה עצמאית,  ללא 
קריאה לווטרינר או למזריע. החקלאי 

היום שואף להיות "עצמאי בשטח", 
כפי שכתב מאיר אריאל בשירו. אז 

למה לא בעצם? בואו נשים את הפחד 

בצד, ונבדוק מדוע כדאי לשאוף 
לעצמאות רבה יותר במשק הפרטי.

עצמאות תוביל להפחתת כניסתם   •
של גורמים מקצועיים לדיר, כזו 

שתקטין העברת גורמי מחלה )על 
ידי רכבים/ אנשים/ציוד(.

לדור ההמשך יש יכולת ללמוד   •
ולהתמקצע בדברים חדשים, וזהו 

נכס אדיר לניהול המקצועי של 
המשק.

כשאתם עצמאיים, תוכלו לקבוע   •
את לוחות הזמנים לביצוע פעולות 

המשק, בהתאם ליום ולשעות 
המתאימות לכם.

לניסיון המקצועי שלכם כחקלאים   •
יש ערך עצום! ואפשר לתעל ולפתח 

אותו לשם שדרוג המשק.
כסף, כסף, כסף. התמקצעות שלכם   •

בפעולות השונות, תוביל לחיסכון 
כלכלי.

חשוב לזכור, שינוי תפיסה שכזה 
ויציאה לדרך עצמאית בתחומים 

המקצועיים, יכולה להצליח אך ורק 
אם תקבלו ותבינו את האחריות 

המוטלת על כתפיכם, שכן אם לא 
תהיו מקצועיים, תפגעו בתפקוד 

המשק. עליכם להשקיע זמן ומחשבה 
לפני כניסה לתהליך שכזה, ובמקרה 
שיצאתם לדרך, עליכם לשאוף הכי 

גבוה שאפשר.  ▲

עצמאי בשטח
בסיורים הרבים שערכתי בשנה האחרונה בדירים 

בישראל, ובמהלך שיחות מקצועיות עם החקלאים, 
עולה שוב ושוב השאלה: האם אני יכול לקחת על 

עצמי  יותר אחריות מקצועית בדיר הפרטי?  •
יוסי לפר יועץ חקלאי בתחום 

הצאן | הנדסאי במעבדת PLF המכון 
להנדסה חקלאית

co m נוקדים.

נייד: 050-5379383
טלפון/פקס: 03-9227921

aaviram11@bezeqint.net  :דוא"ל
רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 4961112

המחקר קובע טחינת מזון גס - 

מעלה תפוקה וניצול אפקטיבי של המנה!

מחקר אוניברסיטאי בארה"ב קבע שקיצוץ / טחינת המזון הגס בבליל המוגש 

לפרות קובע את גובה תפוקת הבליל הנעכל בתחומים:

תוספת משקל הבשר - בין 20% ל-40% בהשוואה עם אותה כמות קש בבליל 

שאינו קצוץ / טחון.

תוספת בתפוקת החלב - 

ROTOGRIND. COM /advantages :ראה נתונים באתר

כדאי לבחור
Roto Grind-ב

Roto Grind-יתרונות ה
המכונה שיכולה לטחון ולרסק חומרים רטובים וקשים   µ

שמכונות אחרות לא יכולות.  
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים נעים בלבד, מהם רק חלק אחד נשחק.   µ 

המרסקות עשויות תרכובת טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה בכל 4 הכיוונים.
פשוט - מערכת הפעלה מאוד אפקטיבית המאפשרת לאותה מכונה לעבוד   µ

עם טרקטורים מ-70 עד 200 כו"ס. אנחנו יכולים להתאים גם למערכות 
בהספק 540-1000 סל"ד.

בימים אלה שהיעילות היא המפתח להצלחת הרפת,
טחינת מזון גס היא הדרך היעילה והחסכונית

מחיר
מבצע:

125,000 ש"ח

מחיר
מבצע:

החל מ-
61,000 ש"ח

מחיר
מבצע:

החל מ-
70,590 ש"ח

מבצע מיוחד 
לרגל השקת 

הכלים החדשים 
בארץ!!
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