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פרופ׳ טריינין זאב
"מה שקורה באירופה חייב להיות
תמרור אזהרה לכולנו כאן"
אין בכלל ספק כי ההשקעה במחקר
הינה אחת מהמטרות החשובות
בענף .בכנס הבקר האחרון עלה
נושא תקציבי המחקר ואיתו החשש
כי הפערים בתקציבי המחקר בינינו
לבין מדינות המערב ,עלול לפגוע
בעתיד הענף .פרופ' טריינין ,חוקר
בעל שם עולמי ויו"ר קרן המחקר
למדעי הבקר במועצת החלב אומר
לנו "מבחינת ההשקעות אנחנו
לצערי הרבה מאחור ביחס
למדינות המערב" •

ראובן זלץ

קרן המחקר של מועצמת החלב היא הגדולה ביותר בארץ
המשקיעה כ 4-מיליון שקלים מדי שנה ,במחקרים בענף.
יו"ר הקרן ב 11-השנים האחרונות ,פרופ' זאב טריינין ,בהחלט
מודע לקשר שבין מחקר והתפתחות ענף החלב .כבר בשנת
 2008הוצג דו"ח שהוזמן על ידי מועצת החלב ובו הוצגה
תמונת מצב מדאיגה ביחס להשקעות במחקר בישראל .פרופ'
טריינין "תראה ,מבחינת השקעות אנחנו לצערי הרבה מאחור
ומשקיעים הרבה פחות ממדינות המערב .בדו״ח המדובר
שהוצג בשנת  2008ראינו את הפערים בהוצאות על המחקר
ביחס למדינות המערב" .וכך נכתב בסיכום הדו"ח ״הסכום
המוצע על ידי מועצת החלב לקידום המחקר והפיתוח של
ייצור חלב בקר מהווה  0.15אחוז מכלל ערך ייצור החלב בארץ.
זהו שיעור נמוך עד זניח שכן מקובל להוציא  2.5עד  4אחוז
לשנה על מנת לשמור את המיקום היחסי של הענף בעולם
צומח טכנולוגית ולאורך זמן קיימת סכנה כי מעמדה המוביל
של ישראל ייפגע״ .כאמור ,הדברים נלקחו מתוך סקר שהוזמן
על ידי מועצת החלב.

מה ישתנה מאז פרסום הדו"ח?

חייבים להשקיע במחקר .פרופ' טריינין

״מבחינת השקעות לא השתנה דבר ,מה שכן השתנה זו
החלוקה הפנימית כלומר ,פחות מחקרים אך יותר תקציב
לכל מחקר״.
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בכנס הבקר האחרון דובר על הצורך במחקרים
ובהשקעות נוספות ,גם מנכ"ל ההתאחדות
אביתר דותן ,דיבר על כך בדבריו בכנס?

נפערות לנוכח מה שנעשה כאן .ולכן ענף החלב שלנו נחשב
לאחד מהטובים בעולם .וזאת מבלי להזכיר ולדבר על המשבר
העמוק באירופה בעקבות הורדת מכסות החלב ,זה חייב להוות
תמרור אזהרה לכולנו״.

״על זה אנחנו מדברים במשך שנים ,אביתר לוחץ להעלות
את ההשקעה המחקרית בעיקר בנושא התזונה כיוון שעיקר
ההוצאה ברפת החלב לבקר היא בתזונה .כמי שמייצג את
הרפתנים זה אולי נכון אך צריך לבדוק מה ניתן לעשות
בנושא כי יכול להיות שאי אפשר להוריד משמעותית את
נתח התזונה בתקציב הרפת .לדעתנו אי אפשר לשים את
הביצים בסל אחד רק בנושא התזונה .אך בלי שום ספק הקרן
לא מכסה את כל הנושאים ואין ספק כי יש צורך במחקרים
נוספים ככול שיתאפשר״.

במה לדעתך חייבים להשקיע ומהר?

״אני חושב שחשוב להשקיע בכל התחומים כי ברגע שנזניח
תחום אחד ,נמצא את עצמנו מאחור ביחס לעולם .יש לציין כי
אנו מקפידים כי המחקרים שלנו יהיו יישומיים עד כמה שניתן
בנושאים שיהיו ייחודיים לענף החלב הישראלי .כלומר ארץ
חצי מדברית ,צומת בין  3יבשות מבחינת מחלות מדבקות,
ארץ ללא מרעה טבעי ועוד .אנחנו מממנים בעיקר מחקרים
פרקטיים שיתרמו כמעט מיידית לענף החלב .אני רוצה
להדגיש כי חייבים להגדיל את התקציב לקרן המחקר ולא בגלל
שאני יו״ר כי אין לי שום אחוז מזה .ענף החלב הישראלי יקום
או ייפול חלילה על מחקרים שיצעידו אותו קדימה ,יורידו
את עלויות הייצור ויגבירו את איכות החלב הגולמי ומוצריו
וכך הוא יהיה גם בר תחרות ליבוא מחו״ל ואף יתרום להוזלת
יוקר המחיה ,דבר החשוב לכלכלה הישראלית .דבר נוסף,
אסור לשכוח את איכות המוצרים שלנו שהם לדעתי הטעימים
בעולם וזה דבר האמור אף הוא לתרום לשמירה עתידית על
ענף החלב שלנו ״.

מועצת החלב היא הגוף היחיד המשקיע במחקר,
סכומים רציניים?
״לא ,יש עוד שתי קרנות ,הראשונה היא קמ״ח קרן מחקר
חקלאית שהיא פרויקט משותף לחוקרים מארצות הברית
והארץ במימון משרד החקלאות של ארצות הברית ,הסכום
אינו קבוע ומדובר בסביבות מיליון שקל .קרן שניה ,קרן
המדען הראשי של משרד החקלאות ,אין סכום קבוע והוא
נקבע לפי הצורך .וכמובן הקרן שלנו שהיא הגדולה והיציבה
ביותר בסכום של כ 4-מיליון שקל לשנה המגיע מתקציב
מועצת החלב .כך שמבחינת ההשקעה ,כן ,אנחנו המשקיעים
העיקריים״

כמה מחקרים אתם מממנים בשנה?

״בשנה אנו מממנים בערך כ 60-מחקרים הנקבעים על ידי
וועדות מקצועיות לפי תחומי המחקר ,הזנה ,ממשק ,בריאות
הפרה ,איכות החלב ובריאות העטין ,פוריות ,בקר לבשר וגם
צאן .כמו שאתה שם לב הנתח העיקרי של התקציב מופנה
לענף החלב ומתוכו למעלה ממיליון שקלים מופנה לנושא
ההזנה כלומר גם כיום זהו הנתח הגדול ביותר״.

ענף החלב הישראלי יקום או
ייפול חלילה על מחקרים שיצעידו
אותו קדימה ,יורידו את עלויות
הייצור ויגבירו את איכות החלב
הגולמי ומוצריו וכך הוא יהיה
גם בר תחרות ליבוא מחו״ל ואף
יתרום להוזלת יוקר המחיה ,דבר
החשוב לכלכלה הישראלית

הרפת הישראלית נמצאת עדיין בראש

פרופ' טריינין אומר כי ישנם גם מחקרים פרטיים "יש בהחלט
פה ושם פרויקטים הממומנים על ידי חברות פרטיות אבל זה
לא עובר דרכנו״.

איפה ישראל עומדת כיום בנושא המחקר?

״מוסדות המחקר שאנחנו מממנים אותם קשורים למעבדות
וחברות בחו״ל בעיקר בארצות הברית .כיום הידע בין
החוקרים זורם מהר אך המידע לא תמיד עובר לרפתן ולא
תמיד הרפתן מסוגל להבין וליישם את המידע שנרכש .הבעיה
אצלנו היא לא במשק הקיבוצי אלא במשק המשפחתי כי
אין מספיק מדריכים המסוגלים להתעסק במשק המשפחתי.
המידע נגיש לרפתן אך השאלה האם הוא עושה בו שימוש.
צריך לומר בכנות כי הנושא הזה קשה הרבה יותר באירופה הן
בגלל הרמה ההשכלתית של הרפתן וגם בגלל שאצלנו אנחנו
עדיין בסוג של רפת קואופרטיבית עם שירות בריאות נגיש
ויחסית זול והם באים לראות איך זה עובד אצלנו ועיניהם

מניסיונך ,ענף החלב לאן?

״ראשית הענף חייב להמשיך ולהיות מתוכנן וחשוב ביותר
לשמור עליו כך ולשמור על כל הכלים שיש כיום בנושאי
בריאות ,פיקוח ועוד .זאת ווד ,ללא המחקר אנחנו נתדרדר
וחשוב לשמור על המחקרים למען המשך צמיחת ענף החלב
בישראל .ישראל היא עדיין מעצמה בענף החלב ,לא בכמות
אבל בטח באיכות בידע״▲ .
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