סיור ברפת
משפחתית

משק הבקר והחלב 393

רפתות משפחתיות מצטיינות
של מחלבת שטראוס

העתיד כבר כאן

ראובן זלץ

לאחר סיור בשלוש מהרפתות
המצטיינות של מחלבת שטראוס,
אפשר שוב להבין מקרוב את הבעיות
הייחודיות מולן ניצבים הרפתנים
במושבים .לצד הרפתות הפועלות
במקצועיות ,באיכות ובאהבה רבה
למקצוע ,הרי שהעתיד כלל לא ברור,
הרווחיות נשחקת ,בנוסף לבעיות
המשכיות ,מחסור בכוח אדם ועוד.
כל אלה ועוד ,מאיימים על הרפת
המשפחתית .ועדיין ,הרבה אהבה
אפשר למצוא שם ,אהבה ואמונה.
מבט נוסף ,עם לא מעט אופטימיות,
על הרפת המשפחתית במציאות
מורכבת .פרויקט מיוחד •

בכנס היצרנים השנתי שערכה מחלבת שטראוס ,חולקו בן
היתר תעודות הוקרה וגביעים לרפתות מצטיינות לשנת .2017
אנחנו ב'משק הבקר והחלב' יצאנו לסיור בחבל ארץ הצפוני
ונפגשנו עם שלושה בעלי רפתות שזכו להוקרה.
שלוש רפתות ,כל רפת והבעיות הייחודיות לה
וכשמסיירים ברפתות המשפחתיות ,המטופחות ,רפתות
שהן הרבה יותר מפרנסה ומקצוע ,אלא אורך חיים ואהבה
גדולה ומצד שני ניתן בהחלט להבין את מורכבות הבעיות
והחשש לקראת העתיד .פרוייקט מיוחד

כנס יצרנים שטראוס
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רפת פניני כפר יהושוע
שלושה דורות של רפתנים שקשרו את גורלם בכפר יהושוע,
רפת יפה להפליא ,מטופחת ,רפת הקוטפת תעודות הוקרה
ופרסים .את הכל החל סבא רפאל שהגיע מגרמניה בשנת
 32והחל את הרפת עם  2חולבות .הבן שמוליק המשיך
את השושלת והתחתן עם רות ,כיום מנהל את הרפת ,בנו
רפי ,הנשוי למאיה ,לזוג שלושה ילדים וגר בסמוך להוריו.
לרפי שתי אחיות ,האחת גרה בהרחבה בכפר והשניה עזבה
ומתגוררת במרכז .סיפור מושבניקי טיפוסי אך במקרה הזה,
עם עתיד ברור יותר ובן ממשיך שאינו מתכוון ללכת ואוהב
את הרפת והעבודה.
לרפת מכסה בת מיליון ליטר 100 ,חולבות ,מכון חליבה 10
עמדות חליבה  scrצד אחד .רפי ״אני חולב כל בוקר ובדר״כ
גם בצהריים ,אבא חולב בערב" .על חלוקת התפקידים בינו
לבין אביו אומר רפי "כל נושא המחשוב ,תוכנות ניהול ,מזון,
עדר ,רופא וכל מה שקשור בנושא ,זה באחריותי ואבא עוסק
בעיקר בתפעול" .באשר למזון אומר רפי "מרכז מזון אמבר
מספק את המזון לפרות הנחלבות ויש למשפחה מרכז מזון
עצמאי עבור היבשות עגלות וכבשים" .החלב מועבר כמובן
לשטראוס ,מהלך שהחלו לפני  3שנים עליו אומר רפי "אכן
לפני  3שנים התחלנו לעבוד עם שטראוס ואנחנו מאוד
מרוצים .נעים לעבוד מולם ,קשרי הלקוחות שלהם נהדרים,
מאוד חשוב להם רווחת בעלי חיים והם יודעים להעריך
ולתגמל תוצאות טובות״.

האב האם והבן הממשיך .רפת פניני

הקפדה על הפרטים הקטנים

רפי נחשב לבעל מקצוע קפדן ונראה כי היחסים בינו לבין אביו
מתנהלים על מי מנוחות ,כשכול אחד יודע את מקומו .זה לא
מובן מאליו ברפת משפחתית ורפת פניני היא בהחלט דוגמא
מצוינת כיצד צריכה ואמורה להיות ולהתנהל רפת משפחתית,
באם חפצת חיים היא.

דיר כבשים
בסמוך לרפת פועל דיר לבשר כבר למעלה מ20-
שנה ,כ 450-כבשים ,משפחת פניני מכינה את
האוכל לבד 7 ,חודשים בשנה קוצרים ירק לכבשים.
רפי "מבחינת עבודה זה ענף משלים .גוזזים צמר
פעם בשנה".
דגש על גנטיקה .רפי
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רפי ״הדבר החשוב ביותר הוא העובדה שאנחנו אבא או אני
כל הזמן ברפת ,בחליבות ,בניקיונות ,בקירוב המזון ,בהמלטות
והקפדה בלתי מתפשרת על ניקיון והיגיינה" .כשאני מבקש
פירוט ,אומר רפי "למשל ,חשוב לנו מאוד העטין של הפרה
שיהיה נוח לחלוב ,זה אלמנט שאנו מקפידים עליו ואם תשים
לב תראה שכל הפרות עם עטינים דומים ,הנוחים לעבודה.
אנו גם אמינים כי עטינים אלה פחות נוטים למחלות .דבר
נוסף ,אנחנו מאמינים ברווחת הפרה ,לא מרביצים ,נוהגים
בעדינות יתירה ,הדבר משפיע על החלב בכל הפרמטרים .דגש
נוסף הוא על מזון איכותי ,מקפידים מאוד בנושא המזון דבר
המשפיע על תחומי הרפת ,מעדכנים כמויות ,לפני חלוקת
מזון מנקים אבוסים ,חלוקה פעמיים ביום ,מקרבים  8פעמים
ביום .חשוב לציין כי המזון הינו פרמטר חשוב לא רק לאיכות
וכמות החלב אלא לרווחיות הרפת" .באשר לכמויות חלב
מוסיף רפי ״למעשה אנחנו כבר  4שנים מזיזים המלטות לחלב
קיץ ומזרימים את העגלות בזרימה ממוינת בכדי לרכז עגלות
לתקופה שאנחנו צריכים.

זה גורם לרפת בחודשי החורף להגיע לשפל מבחינת כמות
פרות הנחלבות וממרץ ועד ספטמבר אנחנו בשיא ומגיעים
לשיא של עד מאה חולבות ולזה צריך להיערך״ .באשר
לשפכים אומר רפי ״את חצר ההמתנה אנחנו גורפים ולא
שוטפים ,במכון חליבה קודם כל גורפים ועם המים של תחילת
שטיפה שוטפים את הבמה .מתחילים סירקולציה ובסוף
אוספים את המים .שזה בעצם חוסך לנו המון מים ומייצר
פחות שפכים״.

טיפוח העדר

רפי מאמין גדול בטיפוח העדר ומקדיש זמן רב לנושא הגנטי
״אנחנו עוסקים המון בטיפוח ושמים דגש גדול מאוד על
תכונות עטין בעיקר ומוצקים ,שומן וחלבון גבוה ,מה שנקרא
חלב עוקף מכסה .אנחנו מקפידים מאוד בנושא זה והדבר
נותן תוצאות גם מבחינה כספית .מי שנשאר היום בענף צריך
להבין שחייבים להיות סופר מקצוענים ,חייבים להבין את
המקצוע כי אחרת אין סיכוי להישרדות״.

כששואלים את רפי ואביו שמוליק על העתיד,
נדמה כי שניהם נעשים רציניים הרבה יותר
ושוקלים את דבריהם

הדבר החשוב ביותר הוא העובדה
שאנחנו ,אבא או אני ,כל הזמן
ברפת ,בחליבות ,בניקיונות,
בקירוב המזון ,בהמלטות והקפדה
בלתי מתפשרת על ניקיון והיגיינה

רפי ״קודם כל אני רואה את עצמי ברפת ,גם בגלל שאני
אוהב את זה וגם כי זה המקצוע שלי .אני לא רואה את עצמי
במקום אחר ,כמובן עם הסייג שהרפת תישאר רווחית .תראה,
המושבניקים ברובם לא בנויים לשותפויות ובגלל זה אנחנו
לא בקיבוץ ,אני נגד שותפויות זה לא בדי אן איי שלנו" האב
שמוליק מסכים איתו ומוסיף "יש בעיה קשה של כוח אדם,
אני חושב שזו אחת הבעיות הקשות בענף ,הישראלים לא
רוצים לעבוד והתאילנדים יש גרף של ירידה באיכות .בגדול
לא מכשירים אנשים להיות בעלי מקצוע ומנהלים טובים וחבל
כי זה פוגע בענף״.

ובאשר להסכם שעל הפרק ובכלל על
עתיד הענף?

רפי ״חשוב מאוד לשמור על תכנון ומחיר מטרה בהסכם,
אך ההסכם כפי שהוא מוצע היום זה גזר דין מוות לרפת
המושבית .חייבים לשמור על הרווחיות ובירידת מחיר של
 23אגורות ובסקר של ממיליון וחצי ליטר אנחנו לא נוכל
לעמוד בזה .בחמש השנים האחרונות הרפתנים המושבים
השקיעו בעקבות מתווה לוקר בכדי לגדול ל 700-אלף ליטר
שכלל גם שחיקה במחיר החלב ועכשיו באים ואומרים לנו,
תגדלו שוב למיליון וחצי ליטר בכדי להישאר במשחק ושוב
מדובר הרי בהשקעות עתק מול רווחיות יורדת ,ככה לא נוכל
להמשיך .הסכם טוב ,יכלול שמירת התכנון ,אופק ל 15-שנה,
שמירת מחיר מטרה ,גידור המכסה הארצית הקיימת ומענקים
להשקעות .תשמע ,ברור לי שנצטרך לשלם מחיר כלשהוא אך
הוא חייב להיות סביר והוגן שיאפשר לנו להתפרנס״ .שמוליק
״בסך הכל לא אוהבים את החקלאים בארץ ואני לא יודע
למה .מישהו חושב שאנחנו צריכים לקבל משכורת מינימום.
חקלאות זה קודם כל ציונות ושמירת קרקעות ושטחים ירוקים
וכמובן בטחון תזונתי .אני מאוד מקווה שהאוצר והממשלה
יתעוררו ולא יחסלו אותנו״ זה לא יהיה הימור גדול ולומר
כי רפת משפחת פניני תישאר בכל מקרה ,יש בן ממשיך,
הרפת פועלת כמכונה משומנת ,מייצרת חלב איכותי .משפחה
שורשית העובדת קשה ואם רוצים לראות כיצד צריכה רפת
משפחתית לפעול ולהיראות ,כפר יהושוע ,בעמק יזרעאל▲ .

ב 15.3-התקיים הכנס
השנתי של מחלבת
שטראוס ,לכנס שנערך
במתחם נגבה הגיעו למעלה
מ 200-יצרנים ,אנשי
המחלבה וקברניטי הענף.
הכנס עמד בסימן קיימות
ברפת ,רווחת הפרה וכל
נושא הקשור באיכות
הסביבה ,כמו גם איכות
החלב
כ 55-יצרנים עובדים עם
רווחה טובה לפרה ,לרפתן מחלבת שטראוס על בסיס
ולמחלבה .פריידקס
קבוע וגדי פריידקס ,מנהל
קשרי יצרנים במחלבת שטראוס אמר לנו "הכנס עמד בסימן
נושא הקיימות שמבחינתנו הינו נושא חשוב מאוד המאגד
בתוכו את שלושת המרכיבים החשובים .רווחת הפרה טובה
לפרה ,טובה לרפתן וכמובן שטובה גם לצרכן ,כל השלושה
קשורים האחד לשני ,כמו גם איכות החלב .מחלבת שטראוס
העמידה את נושא זה כאחד מהחשובים בשנה החולפת
ונמשיך גם בשנים הקרובות ,לעסוק ולטפח את רווחת
הפרה"
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