מחלבות

משק הבקר והחלב 392

כנס יצרנים שנתי מחלבת יוטבתה
מנכ"ל המחלבה "שנת 2017

היתה שנה מצוינת"

הכנס השנתי של יצרני מחלבת
יוטבתה שנערך בערבה ,הביא
משב רוח אופטימי לענף הנמצא
בצומת דרכים .רם סרוגו ,מנכ"ל
המחלבה אמר "הצרכנים קונים יותר
חלב מעושר ושנת  2018ממשיכה
את המגמה הטובה של השנה
החולפת" .בכנס הוצגה התוכנית
לרווחת הפרה ,נושא אותו החליטו
במחלבת יוטבתה לקדם ומחשיבים
אותו ,כאסטרטגיה ,כאחד הנושאים
החשובים במחלבה וברפתות
המשווקות חלב למחלבה •

עשרות יצרנים ,אנשי המחלבה
וקברניטי הענף ,הגיעו לכנס
היצרנים השנתי של מחלבת
יוטבתה .בדברי הפתיחה הביע
מנכ"ל המחלבה רם סרוגו,
אופטימיות באשר לעתיד וציין
לטובה את השנה שעברה "שנת
 2017היתה שנה מצוינת למחלבת
יוטבתה וגם תחילת השנה טובה
וזה בעצם ממשיך את המגמה של
 .2017מאז התחלנו לייצר חלב
חלב פרו והחלבון
מועשר בבקבוקים אנשים קונים
בחלב הקפיצו את
יותר חלב מועשר ואני שמח לציין
השוק .סרוגו
כי מחלבת יוטבתה מהווה כיום
יותר משישים אחוז מהשוק .צריך לזכור כי מדובר בשוק של
 1.6מיליארד שקל בשנה .כולנו כאן תקווה שרק שימשיך ככה.
זה תחום שאנו פועלים בו הרבה שנים ואף הורדנו את מחיר
החלב המועשר וזה למעשה נתן דחיפה רצינית לשוק" .תחום
נוסף אותו הזכיר סרוגו ,כל נושא החלבון בחלב "סיפור
החלבון והקשר שלו לחלב הינו נושא חדש יחסית וקשה לתאר

שנת  2017היתה שנה
מצוינת למחלבת
יוטבתה וגם תחילת
השנה טובה וזה
בעצם ממשיך את
המגמה של 2017
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הרחקת יונים
ממרכזי מזון
ורפתות

הדברת זבובים
ומכרסמים ברפתות
פסח שמח וכשר
אמנון מליחי מרפת פארן מקבל את תעודת הרפת המצטיינת

את העניין והרעש החיובי סביב נושא זה .מאז כניסת המותג
יוגורט פרו של שטראוס ולאחר שהשוק לא כל כך זז בשנים
האחרונות ,יש דחיפה רצינית בנושא החלבון בחלב .התחלנו
למכור משקאות חלב פרו בספטמבר שבעצם כל השוק היה של
תנובה ומאז שנכנסנו לתחום ,השוק הכפיל את עצמו פי
שלוש .לשמחתנו אנחנו הקפצנו את השוק בתחום הזה וגם
הכנסנו חלב פרו במחיר חדש" .מנכ"ל המחלבה דיבר על
השינויים בכל הקשור לסוגי הכשרות ואמר "שוק המהדרין
הוא כיום כ 25-אחוז משוק החלב וזה רק הולך וגדל .אנחנו לא
יכולים להישאר אדישים לנתון זה .כיום לא רק דתיים
מעדיפים חלב מהדרין ואף קונים מהדרין ואנחנו כמחלבה לא
יכולים להישאר מחוץ למשחק וחייבים להיות שם".

נגד זבובריסוס
בכל
ים בר
מתהארץ בחופתות
קדמים ביומרים
תר

ד"ר שמוליק פרידמן ,מנהל
מאל"ה " אנחנו מציעים היום סל
בדיקות שאפשר דרך מיכל החלב
שאפשר לזהות לבריאות העטין
ובריאות הפרה עצמה .הבדיקות
הללו מוצעות לרפתנים כבר
כשנתיים שלוש ובכל פעם אנו
מוסיפים בדיקה נוספת

ד"ר פרידמן "איכות החלב והפרה ,בראש
סדר העדיפויות"

ד"ר שמוליק פרידמן ממועצת החלב ,מנהל מאל"ה ותחום
ווטרינריה ואיכות חלב דיבר במהלך הכנס על השינויים
העוברים על הענף ,בכל הקשור לבטיחות המזון ורווחת הפרה
"כל הנושאים קשורים לנושא בטיחות ביולוגית ובטיחות
המזון והציבור .כיום ענף החלב מתבסס למעשה על כך
שהצרכן צריך לדעת שהחלב אותו הוא קונה ,מיוצר ברמה
הגבוהה ביותר מבחינת איכות החלב לאורך כל שרשרת
הייצור ובמקביל כמובן לשמור על בטיחות המוצר ,בריאות
הציבור וכמובן רווחת בעלי החיים ,אלו נושאים הקשורים

עמית הדברות

קיבוץ בית השיטה 1080100
פקס 04-6537428
עמית המאירי 054-7070780
amitha911@gmail.com
amithadbarot.com
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האחד בשני" .ד"ר פרידמן הוסיף "לכן למעשה אחד הנושאים
החשובים זה ביצוע בדיקות שאפשר לבצע דרך בדיקת החלב,
בדיקות שאינן מצריכות את קשירת הפרה או הקזת דם ממנה
או כל בדיקה פולשנית אחרת .אנחנו מציעים היום סל בדיקות
שאפשר דרך מיכל החלב שאפשר לזהות לבריאות העטין
ובריאות הפרה עצמה .הבדיקות הללו מוצעות לרפתנים כבר
כשנתיים שלוש ובכל פעם אנו מוסיפים בדיקה נוספת .לפני
כשנה הוספנו את בדיקת ההיריון המבוצעת באמצעות דיגום
החלב  28יום לאחר ההזרעה ,בעלות זולה מאוד .נושא נוסף,
ייבוש סלקטיבי לפי ממצאים ,היתרון בכך הוא שהרפתן יכול
להוריד את השימוש באנטיביוטיקה בכ 20-עד  30אחוז .גם
כאן אנחנו ממשיכים את המגמה העולמית לצמצום שימוש
אנטיביוטיקה" .לסיום התייחס פרידמן לבטיחות ביולוגית
ואמר "באשר לבטיחות ביולוגית ,אנחנו חייבים להבטיח את
בריאותם של הרפתנים ,כיום יש חיידקים העלולים לפגוע
ברפתנים ובפרות ולהיפך ,לכן חשוב מאוד לעבוד תוך אמצעי
בקרה ובטיחות".

אביתר דותן "עדיין חושב שהסכם חשוב לענף"

מנכ"ל ההתאחדות ,אביתר דותן ,התייחס בדבריו להסכם שלא
הוסכם לאחר התנגדות היצרנים המשפחתיים .דותן "אנחנו
נמצאים בצומת דרכים חשובה ויש אכזבה שלא הצלחנו להגיע
להסכם .אני עדיין חושב שהסכם הוא חשוב לענף .התפקיד
שלי בהתאחדות זה להסתכל על החצי כוס המלאה .אשמח
לדעת שאני טעיתי ומתנגדי ההסכם צדקו .אך בסופו של דבר
אנחנו נצטרך לשאת בנטל הזה וכעת אנחנו צריכים להתחיל
לחשוב איך אנחנו מצליחים להשיג הסכם טוב לענף עד 2019
כי ללא הסכם צפויה תקופה של חוסר וודאות"  .דותן המשיך
את דבריו ואמר "הרי בכל הסכם שייחתם ,טוב ככול שיהיה,
תמיד יהיה מישהו שיפגע אבל בסוף צריך להכריע .למגזר

מיכל קראוס

המשפחתי לא יהיה את הלוקסוס הזה ב 2019-והוא יצטרך
להכריע ,בכל מקרה או שהמדינה תכריע בשבילנו .החוכמה
להגיע להסכם בהסכמה עם המדינה .דבר אחד חיובי יצא
מכל הסיפור של ההסכם האחרון שבסופו של דבר לא נחתם,
כעת כולם יודעים את העמדות של כל הצדדים וכעת צריך
לסגור הסכם .אך יש לזכור כי הענף שלנו במצב טוב וזה כמובן
משפיע עלינו ועל הרווחות של כולנו".

מיכל קראוס "שיפור בתוצאות הרפתות בערבה"
מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב ,בירכה את היצרנים
והמחלבה והביאה נתונים של הענף .בדבריה הדגישה קראוס
את שיפור תוצאות הרפת בערבה ואמרה "לפני שלוש שנים
התחלנו פרויקט בשיתוף ובמעורבות של מחלבת יוטבתה,
הארגון האזורי ערדום ,התאחדות מגדלי בקר ,מדריכי שה"מ,
התנועה הקיבוצית ומועצת החלב .שמנו לנו למטרה לשפר את
התוצאות הן המקצועיות והן הכלכליות של רפתות האזור.
בכל פגישה לאורך השנים האלו בערבה ראינו את ההתקדמות.
בהרבה מאמץ משותף הכולל כמובן בראש ובראשונה את
רפתני האזור ומרכזי המשק ראינו כי יש תוצאות והן חיוביות
מאד .את הפרויקט הובילו חברת פרוג'קט בר ,בהובלת אמנון
מליחי ובראשות אמנון בר פלד ושמעון פרטוש ".בדבריה,
הציגה קראוס נתונים עדכניים על צריכת החלב ,מצב שוק
החמאה ועוד נתונים מענף החלב.

הכוח הנשי

קראוס התייחסה לפן הנשי ואמרה "הפעם הזאת ברצוני
להקדיש ולברך את הרפתניות של האזור .את אורית משולם
מאליפז ,את רבקה מנוה חריף ואת ענת אביגד ממושב עידן.
וכמובן את עדית גרפונקל מנהלת הארגון האזורי מפעלי
ערדום .לכל אחת מכן נתונה ברכתי על העבודה הקשה שאתן
עושות ברפתות .זה הכוח הנשי ,זה הכוח של האהבה הרבה
של אותן נשים לבעלי החיים.יישר כוח".

בסוף נצטרך להכריע בנושא הסכם .דותן
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הכוח הנשי בערבה ,עם מיכל קראוס

מיכל קראוס הציגה סיכומי צריכה ומלאי
לשנת  2017ותחילת 2018
בד"ץ,112 ,
13%

מהדרין33% ,298 ,

רגיל54% ,485 ,

6,000
5,000

4,000
3,000
2,000
1,000
-

מצוי
306
2,824
2,456

רצוי
1,000
1,600
1,400
בד"ץ

מהדרין

 .1תוספת מכסה לשנת  60 – 2018מליון.

בד"ץ
מהדרין
רגיל

 .2החלטת מועצת מנהלים על יצוא –  1,500טון.

רגיל

 .3עלות יצור* אבקת חלב  1,500דולר לטון.

 .4מחיר במכרז ליצוא  1,400דולר לטון.
 .5הצעה של מתווכים ליצוא כ 1,000 -דולר לטון,

 .6פער בין עלות ייצור* למחיר מכירה  500 -דולר לטון.
* לא כולל את עלות החלב.

3,000
2,500
תחזית
בפועל
רצוי

2,000
1,500

1,000
500
דצמבר
1,246

נובמבר
1,281

אוקטובר
1,312

ספטמבר
1,360

אוגוסט
1,297

יולי
1,498

יוני
1,373

מאי
1,243

אפריל
1,140

מרץ
866

פברואר
828

1,575

1,305

1,350

1,440

1,710

2,250

2,520

2,385

2,385

2,250

2,025

ינואר
895
895
1,800

תחזית
בפועל
רצוי

 .1הקטנת רצועה .

א .מ 4%ל. 3% -
 .2הפחתת התמורה לחלב עודף ב' קיץ מ 85% -לכ  75%עד .80%

המשך בעמוד ÷ 38
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