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יום שלישי ,בי קור ת ח ל ב ב ח לי ב ת צהריי□ ,לני המרכז מרכיב \ו ת
הגביעים ,חברי הצוות ניצבים להיסטוריה ,נזיכץול קו ס ל ר ה מבקר,
משגיח ו ה ח ל ב יוצץ! ב קי לו חי ם צנועים .זה ל\ו פשוט ,ץוחרי כ ל כר
הרבה שנים ,ל ת ת עוד ועוד ח ל ב  -ה פ ר ה ״פליק 0״ ח צ ת ה \ו ת קו
ה -ם , 2 8םם  2ק״ג ב ת ק ו פ ת חיים.
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נחנו עוקבים אחר הפרה "פליקס 6492״ מזה מספר
 1 1שנים .הפרה ,בת לסו עשתה כבר  5,070ימי חליבה
ובכל יום נתנה מעל ל 39-ק״ג ממוצע ליום .בהחלט משהו
נדיר.
 0ו מכליות חלב מלאות בחלבה של פרה אחת  -אין הרבה
מידע בספרות ,אך מעט פרות בעולם הגיעו להישג כזה
וייקח זמן שיהיו עוד פרות שיעשו את הבלתי יאומן .זו לה
תחלובה  13ובסוף חודש מאי הגיעה ל 2,500-ו בתחלובה
הנוכחית ,שנמשכת כ 480-ימי חליבה

״פליקס״ המליטה לאחרונה ב 9.02.07-וזו הייתה המלטה
מורכבת ומסובכת ,שנבעה מגילה המופלג .לני החליט שלא
להזריע אותה יותר ,כדי לא לעבור את הטראומה מחדש.
״כל עוד יש לה כוח וכדאיות ,נמשיך לחלוב אותה .כאשר
תפסיק לתת חלב נעביר אותה לקבוצת היבשות וניתן לה
לחיות בשלווה בשארית חייה.
"פליקס" מוצבת ומרגישה טוב בקבוצת הקשישות .אחרי
ההמלטה העברנו אותה לקבוצת הממליטות ,עם מנה
משופרת ותוספים להגברת התיאבון ,אך היא לא הסתדרה

’ לדי הגן ממאיס א ת פל<קס לחל<בה
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בחצר ה המ תנ ה מס תד רי ם הילדים ל הוקר ת פליקס

לני מרכיב א ת הגביעים על העטץ

פליקס ל א בל בך ממו שמע ת וקשה להעמיד אות ה

ובבל ז א ת היא שברה שיא מיוחד

שם .בקבוצת הבוגרות היא חשה בבית ,יש לה
מקום קבוע ששם היא רובצת  -בסככה
הקרובה למכון החליבה.
מעלה גרה ,כל העת ,ולכן היא נחלבת  3פעמים
ומקבלת מנה זהה לאחרות .היא מתעקשת
שלא לקבל טיפול מיוחד ,על אף גילה המופלג.
בהליכה למכון החליבה יש לה סגנון אישי
ומיוחד ,אי אפשר להאיץ בה ,או להכניס אותה
בכוח לחליבה.
יש לה עמדה קבועה ובאותה שעה היא נכנסת
לחליבה.

ל׳׳פליקס" אין בעיות בריאות ,אינה הולכת
אחרונה וסוד ההישרדות שלה נעוץ במבנה
הגוף  -היא חזקה ובריאה ומעולם לא הייתה
לה דלקת עטין קלינית וגם לא מחלת רחם
מיוחדת.
כמובן ,שככל שהתבגרה ,סבלה מבעיות
פוריות ,תחלובות ארוכות ובכל זאת התעקשנו
עליה .גם בתחלובה ה 9-נחלבה קרוב ל600-
יום ,הייתה גבוהה בחלב ובחמ׳׳מ .רק מובן
הוא ,שעם התבגרותה התנובה ירדה ,וכיום
היא נמצאת לקראת סוף דרכה .ככה זה בטבע".

עם סגיו ת הגיליון נודע שביום שישי בבוקר
מצאו הרפתנים את "פליקס" ללא רוח חיים,
בחצר שכה אהבה.
תם פרק ואנחנו נעקוב בעניין אחר היורשת
של"פליקס״ האגדתית■ .

77

