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 1 2משק הבהר והחכב

זו ה ע ת ל ע שו ת יותר! בנינו רפ תו ת חדשות ומשודתות ,טיפלנו בהסדרה
סביב תי ת ש ל ה רפ ת וכע ת רץווי שנוביל מהלכי ם ייחודים ל ר פ ת
הישרץולית ,בחקלץוות ב ת קיימץו :מ עג ל מ שולב ש ל פ ר ה -ד שו־ ש ד ה-
מזוו־פרה ,שימוש ב\ונרגיה מתחד שת ,חיסכון במים ומחזור מי שופכיו
ברפ ת ,סיפוח רווחת הפרה ,סיפוח סביב ת הרפ ת ו מעל כולם  -סיפוח
המשץ!ב הץונושי .כמו שעמדנו ב מ שי מו ת ובץותגרים רבים בעבר ,כר
נוכל ל ה ת מודד ב ה צ ל ח ה עם ץותגרים החדשים
 wyוסכם על כולם שהרפת הישראלית מגיעה לתוצאות
 I Jהמקצועיות הטובות בעולם ,למרות תנאים
אקלימיים-מדבריים וסביבה כלכלית לא קלה .גם תעשיית
החלב מביאה את מדף החלב העשיר בעולם ,במגוון,
באיכות ובטעם.
האזרח והצרכן המודרני ,רוצים יותר מאשר מוצר טעים
ובריא ,הם רוצים לדעת באיזו סביבה נולד המוצר ,איך
מטפלים בבעלי החיים בתהליך הייצור והאם הרפת
משתלבת בסביבה המודרנית.
בשנים האחרונות מתחדדים תהליכים שעוברים על
העולם כולו:
• זיהום סביבתי חמור והגברת פליטת גזי חממה
לאטמוספרה
• התחממות מתמדת של כדור הארץ שמאיימת על
היקום ,על הצמחייה ועל החי שבו.
• מחסור חמור במקורות אנרגיה קלסיים ועלייה תלולה
במחיריהם  35 -ו דולר לחבית נפט היו סכום דמיוני,
אך לפני חודשים אחדים.
• בצורות ושיטפונות שמביאים למחסור הולך וגובר
במים
• עלייה תלולה במחירי המזון הבסיסי בעולם.
עלינו ,הרפתנים-יצרני החלב והבשר ,להשלים את
התוצאות המקצועיות המעולות ברפת ,את ההשקעות
הגדולות ברווחת הפרה ובעלי החיים ברפת ,את הפתרונות
המיוחדים שהרפת מצאה למנוע זיהום סביבתי.
הרפת הישראלית תצעד צעדים חשובים נוספים,
לחקלאות בת קיימא ,שפועלת להשאיר את משאבי הטבע
ועולם טוב יותר לדורות הבאים ,כדברי פתגם אינדיאני -
״איננו יורשים את העולם מהורינו ,אלא שואלים אותו
מילדינו:
ו .דשן מן החי  -נטפל בזבל הבקר בתחומי הרפת
ונוציאו ,כדשן מן החי ,לשדות הקרובים שבהם יגדלו
את המזון הגס להזנת הפרה ברפת .כל רפת תבחר את
המודל הראוי לה (ייבוש ואידוי ,שאיבה ופיזור בשדות,

ייצור דשן מן החי תלן ש׳בלל־ רללחת הפרה

הצנעה וקלטור) .ראוי לציין שהרפת נמצאת היום
בתהליך מואץ של ניצול הדשן מן החי.
 .2אנרגיה מתחדשת  -הרפת ובעליה צורכים אנרגיה רבה,
במיוחד בעונת הקיץ .על הגגות הרבים שיש בה ,יותקנו
שדות של תאים סולריים שיקלטו אנרגיה מהשמש,
לשימוש ברפת ובהמשך גם בחצר הקיבוץ והמושב.
ביישובים שבגליל וברמת הגולן יותקנו טורבינות רוח.

אנרגיה מ תחד ש ת מהשמש  -חדלת טנ א

 .3חיסכון במים ומחזור שפכי הרפת  -אנחנו נפעל
לפיתוח תהליכים חוסכי מים ברפת ונשתמש במי
השופכין ,שעיקרם ממכון החליבה ,לשימוש חוזר
ברפת ובסביבתה.

יו 0י מלול

־ התץוחדות מגדלי ב ק ר

 .4טיפוח רווחת הפרה וסביבת הופת -
נמשיך לפעול בנחרצות לשיפור נוסף
ברווחת בעלי החיים ברפת ,נגביר את
בטיחות המזון ונקדיש את המשאבים
הנחוצים לטיפוח הסביבה ברפת :ניקיון
מתמיד ,גינון ירוק ,פיסול סביבתי ,פינות
ישיבה ,נקודות תצפית ,דרכים פנויות
ונקיות.

תיסכון ומתזור מי שפכים ברפת ל תועל ת הסביב ה

 .5טיפוח המשאב האנושי  -העובד ברפת הוא

טיפו ת ס בי ב ת הרפת ,ניקיון וגינון

טיפות העובד שמרכז הענף

לב הענף ועלינו לפעול בהתמדה לטפחו:
שכר עבודה הוגן ומפרנס ,תנאים סוציאליים,
הכשרה מקצועית ,סמכות ואחריות ,ישיבות
צוות ,תגמול בגין מצוינות ,טיפוח דור צעיר
ומנהיגות מתחדשת.
״משק הבקר החלב״ מתניע את הרעיון -
בהמשך ,בשיתוף כלל מוסדות הענף ,בגיבוי
ציבורי ובתמיכה ישירה .תחילה במשקי פיילוט
ובהמשך בעידוד כלל הענף ,לאמץ עקרונות אלו.

התוצאה :בעלי חיים בריאים ,תוצאות
מקצועיות מעולות ,הישגים כלכלים משופרים
והשתלבות הרפת בסביבה המודרנית
בחקלאות בת קיימא.
בחוברות הקרובות נרחיב בתחומים השונים
של ״הרפת הירוקה״  -נשמח לקבל מכם
כתבות בנושא ,רעיונות ,תמונות ובעיקר,
ניסיון שלכם בשטח■ .
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