ענף החלב והתחממות
רפת החלב הי שראלית ץוינה רק גבוהת התנובה בעולם .על פי מחקרים השווץותיים
עם מדינות ץוחרות בממ שקים שונים ,היץו ץןף נחשבת למזהמת הכי פחות ץות
הץוםמוםפרה בגזי חממה .לץוחרונה התקיים כנם בין-לץוומי בנושץ! גזי החממה
והמץופיינים ץות הרפת הישראלית  -תנובה גבוהה ומזון מרוכז ,מקטינים מץווד  1xת
כמות המתן שנפל□ על ידי הפרות
פתח דבר
חברת החלב השוודית
 De Lavalהיא מן
הגדולות בחברות החלב
בעולם .החברה מוכרת
ציוד לרפת ,בעיקר ציוד
חליבה ממוחשב ,אך גם
ציוד האבסה ושיכון
לפרות .לאחרונה ,החלה חברה זו גם בהקמת
מיזמי רפת בכל רחבי העולם .לחברה קשרים
הדוקים עם גופים שונים בישראל .החברה
משלבת ״מרכיבים ישראליים" בציוד שהיא
מוכרת בעולם ולפני שנים אחדות חתמה על
הסכם עם המ״ב ,לפתח ולמכור בכל העולם
מערכות ניהול רפת ,שמבוססות על תכנת
הניהול ״נעה״ שפותחה בישראל.

תרומת המזון לייצור גו ,החממה
 mבין  20%ל־ 40 %מבלל
ההשפעה .אחפון ושימוש נפרש
לדישון תורמים בין  10%ל־30%
מהזיהום ופלימת המתן בתהליכי
עיכול המזון בפרה נעים בין 45%
ל 65%-מהאפקט

ראשון שעסק בנושא הקשר בין ענף החלב
העולמי להתחממות הגלובלית .הכנס התקיים
ביוני האחרון בעיר אדינבורו ,סקוטלנד ונמשך
שלושה ימים.
בכנס השתתפו מומחים בנושא וכן מומחי
החברה ונציגיה בכל רחבי העולם .אני תקווה
שכנס זה יהיה הראשון מרבים שיתקיימו
בעתיד והתחלתה של מגמה עולמית
להתמודדות אמתית עם הבעיה .יכולתו של
הענף לצמצם את ״תרומתו״ להתחממות
הגלובלית תתרום לשיפור תדמיתו בעיני
אוכלוסיית המדינות השונות ותסייע בהגברת
צריכת החלב בעולם.
סיכומי ההרצאות והמצגות שניתנו בכנס
פורסמו באתר האינטרנט הבא:
http://www.sustainabledairyfarming.com
/default.htm

הקשר הץ ענף החלב
להתחממות הגלובלית
כיאה לחברות מסדר הגודל שלה ,החליטה
הנהלת  De Lavalלקחת חלק במאמץ
העולמי לצמצום ההתחממות הגלובלית -
צמצום הפליטה של גזי החממה על ידי ענפי
החלב בעולם .לשם כך ארגנה החברה ,בשיתוף
ארגון החלב הבין-לאומי  ,1DFכנס בין-לאומי
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פרות באיטליה שמשלבות מרעה עם האבסה מרוכזת

הרצאות של ד״ר טורסטיין המה
מתוך שפע ההרצאות בכנס ,בחרתי להציג
במאמר את תוכן הרצאתו של ד״ר Hemme
 ,Torstenראש מכון  IFCNבגרמניה .ישראל
חברה בארגון זה באמצעות מועצת החלב
ונציגנו במכון הוא ליוון תמיר ,כלכלן המועצה.
המכון מנתח ומשווה את יעילות ייצור החלב
במדינות שונות (כחמישים מדינות וכ80%-
מהפרות בעולם) .לנוכח היות נושא זיהום
הסביבתי בעל חשיבות עולה ,הוחלט במכון
^ IFCNלבצע ,במסגרת ניתוח נתוני ,2007
גם בחינה השוואתית של תרומת משקי החלב
השונים להתחממות הגלובלית  -תנאי ראשון
לניסיון התמודדות עם הבעיה .המחקר נתמך
ע״י חברת .De Laval
ממצאים ראשוניים של בדיקה זו הוצגו
בפגישה השנתית של מומחי המכון באפריל
השנה והוצגו לראשונה בכנס בסקוטלנד .אני

ישרץול פלכזנבץןןם

מקווה להביא בחוברות הבאות גם מדבריהם של מומחים אחרים
שהציגו עבודותיהם בכנס ובעתיד לסקר גם את הכנסים הבאים
(בתקווה שיהיו כאלה).
כותרת הרצאתו של ד״ר המה הייתה:
”Comparing Carbon Footprints of Dairy
“Farming Systems

(השוואה של "טביעת הרגל הפחמנית" של ממשקי ייצור שונים
בענף החלב העולמי).
בתחילת ההרצאה נסקרו התורמים העיקרים ל״טביעת הרגל
הפחמנית" בעולם ,שמהם למדנו כי החקלאות ,כולל היערנות,
תורמים לכ 30%-משחרור הפחמן הדו-חמצני לאטמוספרה .כ5%-
נתרמים ע״י מעלי גרה ויותר ממחציתם ע׳׳י ענף הבקר לחלב.
שיטת החישוב שנערך ע״י המכון כללה אפיון של משקי חלב
מייצגים באזורים שונים בעולם ,שבהם מספר הפרות והעגלות,
תנובת החלב ,היקפי שימוש בדשנים ,חשמל ,דלק ,כמו גם ,מאפייני
ההזנה ושיטת הממשק הנהוגה בכל רפת .חישוב היקף הייצור של
גזי החממה נעשה ע״י סכמה מוערכת של היקף הפליטה השנתית
לפרה של מתן  ,CH4ניטרוז אוקסיד  ,N20ופחמן דו-חמצני .C02
היקף גזי החממה מבוטא בק״ג פחמן דו חמצני לפרה כשיחס ההמרה
לחישוב הוא כדלקמן:
יחידת מתן =  23יחידות פחמן דו חמצני.
יחידת ניטרוז אוקסיד =  296יחידות פחמן דו חמצני.
המוצר הסופי של הבדיקה הייתה כמות שווה הערך של פחמן דו-
חמצני הנפלטת מייצור  1ק״ג חלב בממשקים השונים.
לצורך ההשוואה נעשה שימוש במספר משקי חלב בעולם ,הנבחנים
דרך קבע במסגרת פעילות המכון .משקים אלה מייצגים ממשקי
ייצור שונים הנגזרים ממיקומה הגיאוגרפי של הרפת והתנאים
הכלכליים של המדינה .הניתוח כלל את הממשקים הבאים:
ו .גרמניה  -רפת עם  80פרות
 .2ארה״ב  -רפת עם  0ו  1,7פרות בקליפורניה
 .3ברזיל  -רפת עם  90פרות במדינת מינס ג׳רייס
 .4סין  -רפת עם  12פרות במחוז חביי
 .5פרו  -רפת עם  6פרות
 .6ניו-זילנד  -רפת עם  294פרות
גובה תנובת החלב השנתית לפרה והיקפי פליטת המתן וכלל גזי
החממה (מבוטאים במונחי ק״ג שווה ערך פחמן דו חמצני לק״ג חלב
מיוצר) מוצגים בטבלה .1
מהנתונים המוצגים בטבלה  1ניתן ללמוד כי  50%- 70%מגזי
החממה הנפלטים מהרפתות ,מקורם במתן הנפלט ,בעיקר בתהליכי
העיכול אצל הפרות ואחסון הפרש .היקף פליטת המתן לק״ג חלב
מיוצר יורד עם העלייה בתנובה לפרה ועומד על כמעט פי שלושה
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טבלה  - 1גובה תנובת החל 3והיקפי פל<טת גזי החממה במדינות ובממשקים שונים
המדינה

גרמניה
ארה״ב (קליפורניה)
ברזיל
סין
פרו
ניו־זילנד

תנובה שנתית

פליטת מתן

) ) fpלפרה

(ק״ג שהה עדך
 ):02לק"ג הלב)

8,000
10,000
5,000
4,000
2,000
4,000

בפרות נמוכות התנובה בפרו ,בהשוואה לפרות
גבוהות התנובה בקליפורניה .פליטת כלל גזי
החממה בפרו עומדת על פי שתיים מזו
שבקליפורניה.
נראה ששימוש רב יותר במיכון הפולט פחמן
דו חמצני ,אחסון שאינו מיטבי של הפרש
ודישון יתר  -הם ככל הנראה ,התורמים
העיקריים לעלייה בפליטת גזי החממה שאינם
מתן בעדר הקליפורני.
על פי ממצאי עבודה זו ,תרומת המזון לייצור
גזי החממה נעה בין  20%ל 40%-מכלל

0.7
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0.9
0.9
1.4
0.8

פליטת כלל גזי חממה
(ק״ג שווה ערך
>(2־)לק״ג חלב)
1.3
1.0
1.4
1.5

לרפת הגרמנית ,הגיעה פליטת גזי החממה
ברפתות נחשלות יחסית באפריקה (קמרון,
אוגנדה) או אסיה (הודו ,פקיסטן ובנגלה-דש)
לרמה הנעה בין  200%ל .300%-מאידך,
במשקי חלב מתקדמים ויעילים ,ובמיוחד
בעדרים גדולים (ארה״ב ומערב אירופה) ,ייצור
גזי החממה נע בין  50%ל 70%-מייצור גזי
החמה ברפת הגרמנית.

1.9
1.4

ההשפעה .אחסון ושימוש בפרש לדישון
תורמים בין  10%ל 30%-מהזיהום ופליטת
המתן בתהליכי עיכול המזון בפרה נעים בין
 45%ל 65%-מהאפקט .בכל אחד מתחומים
אלה ,יש בידי האדם לצמצם את ייצור גזי
החממה ובכך לתרום לצמצום ההתחממות
הגלובלית.
בחלקו השני של המחקר בחן הצוות במכון
והשווה את היקף פליטת גזי החממה ב46-
משקי חלב ב 38-מדינות שונות בעולם.
כבסיס להשוואה נלקח ייצור גזי החממה ברפת
בגרמניה המהווה את  100%הייצור .בהשוואה

במונחי פליטת גזי חממה לק׳׳ג חלב מיוצר
הרפת המשפחתית בישראל שנבחרה ע״י
המכון כחלק מן המדגם ,היא אחת היעילות
ביותר ועומדת על  60%- 70%מייצור גזי
החממה ברפת הגרמנית.
ניתן להניח כי הרפת השיתופית ,שמגיעה
לתנובות גבוהות יותר ,תהיה אף ״יעילה״ יותר
במונחים סביבתיים ואולי אף היעילה ביותר
בעולם.

סיכום ומסקנות
ניתן לסכם עבודה ראשונית זו בכך ש:
• פרות החלב תורמות כ 2%-מס״ה פליטת
גזי החממה לאטמוספרה.
• קיימת שונות רבה בין ממשקי הייצור
השונים בכל הקשור ל״טביעת רגל
פחמנית".
• המקור העיקרי לפליטת גזי החממה ע״י
ענף הרפת ( )50%- 70%הוא המתן הנפלט
בתהליכי העיכול ואחסון הפרש.
• לגובה התנובה התרומה הגדולה ביותו
להיקף פליטת גזי החממה .פרות גבוהות
תנובה שגם שוקלות יותר ,פולטות במידה
ניכות ,פחות גזי חממה לכל ק״ג משקל גוף
או ק״ג חלב מיוצר ,בהשוואה לפרות
בתנובה נמוכה.
• ניתן ,ע״י השגת תנובות גבוהות באמצעות
טיפוח ,הזנה וממשק מיטביים כמו גם,
אחסון נכון של פרש הבקר ושימוש בו
כדשן ,לצמצם למינימום ההכרחי את היקף
פליטת גזי החממה בתהליך ייצור החלב.
זו למעשה מטרת המהלך אותו התניעו IDF
ו De Laval-בארגנן את הכנס הבין-לאומי
הראשון בנושא .נקווה כולנו שיהיה לדבר
המשך מוצלח כי בנפשו של הענף הדבר■ .
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