כל מה שרצית לדעת על תקנות השפכים  -מוסף מיוחד

משק הבקר והחלב 380

רפתנים חוששים

"תקנות השפכים יגרמו
לסגירת רפתות"

תקנות הביוב והשפכים שנכנסו
לתוקפן בינואר השנה ,גורמות
לרעידת אדמה בענף .הרפתנים
חוששים מפני עלויות כספיות שלא
ניתן יהיה לעמוד בהן ,עד לסגירת
רפתות מצד שני קיים בלבול ,חוסר
ידיעה וחשש כבד מהעתיד לבוא.
'משק הבקר והחלב' מביא מוסף
מיוחד ובו כל החדשות ,המחירים,
הפיילוטים ומגוון דעות ורעיונות
בנושא סבוך זה .מיוחד •

ראובן זלץ

בראשון לינואר  2016נכנסו לתוקפן התקנות והכללים בנושא
הטיפול בשפכים ,איכות מי קולחין .בענף קיים חשש כבד
מהעלות הכבדה שתיפול על הרפתנים ,בין אגורה וחצי לשתי
אגורות לליטר חלב .בהתאחדות בוחנים את האפשרויות
ומתכוונים לדרוש הכנסת העלות למחיר המטרה .רפתנים
עימם שוחחנו התריעו כי התקנות והכללים הינה מעמסה
שהרפתנים לא יוכלו לעמוד בה לבדם וללא תמיכה.

״רק שיתוף
פעולה מרוכז בין
המועצה לרפתנים
יביא לתוצאות
טובות ,אחרת 90
אחוז מהמשקים
המשפחתיים כאן
ירצו לסגור״

בכנס שנערך בתחילת פברואר במועצה האזורית יזרעאל,
על ידי חברת 'פלגי מים' היתה אוירה מתוחה ורפתנים רבים
הביעו חשש כבד מעצם ההליך .הכנס יוחד לנושא שפכי
רפתות והחלת התקנות שנכנסו לתוקף בינואר  .2016נציגי
חברת 'פלגי מים' האחראית על החלת התקנות (תקנות
בריאות העם  2010איכות מי קולחין) הציגו בפני הרפתנים
את התקנות החדשות לטיפול בשפכים .נכון לעכשיו
ההערכות מדברות על כ 800-אלף שקל לרפת קיבוצית
ממוצעת של  300פרות ובסך הכל בהערכה מדובר על אגורה
וחצי עד שתי אגורות לליטר .עשרות הרפתנים שהגיעו הן
מהרפתות המושביות והן מהקיבוציות ,נשמעו מודאגים
וחלקם אף הביעו חשש כבד להמשך עתיד הרפת והכדאיות
הכלכלית והעלויות הכבדות של החלת התקנות ברפתות.
בעוד שהדעה הרווחת היתה כי ״רק שיתוף פעולה מרוכז בין
המועצה לרפתנים יביא לתוצאות טובות ,אחרת  90אחוז
מהמשקים המשפחתיים כאן ירצו לסגור״ .הרי שרפתן וותיק
אמר כי ״התאחדות תקצבה פיילוטים לנושא השפכים .בעוד
המדינה לא מתקצבת את הנושא אלא חוקקה חוק ותקנות
שיעלו לרפתנים הון עתק העשוי להעמיד בסכנה את עצם
קיום הענף״▲ .
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