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הסתיים קורס ניהול מכון
חליבה ,בריאות העטין
ואיכות החלב

הקצאת מכסה מיוחדת
ליצרנים מושביים קיימים
במסגרת תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2018
בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת שעה) ,התשע"ח 2018-הוקצו
מיליון ליטר ליצרנים מושביים אשר מעסיקים ברפת את ילדיהם
או את בני הזוג של ילדיהם

הסתיים מחזור נוסף של קורס בנושא :ניהול מכון חליבה,
בריאות העטין ואיכות החלב" .הקורס נערך באתר משרד
החקלאות דרום (גילת)

תוספת המכסה חולקה ל 158-יצרנים אשר הציגו עמידה בתנאים
הנדרשים וקיבלו תוספת של  6,329ליטר כל אחד ,הודעה ליצרנים
הזכאים תשלח בדואר▲ .

בקורס השתתפו  40אישה ואיש  11 -מהמגזר המושבי26 ,
מהמגזר השיתופי ,אחד מבי"ס חקלאי ,מרפת מכון וולקני ,מחלבת
יוטבתה ומדריך שה"מ .הקורס אורגן ותוכנן ע"י שה"מ ומועצת
החלב .מועצת החלב השתתפה ב 50%-מעלות ההשתתפות ליצרני
החלב.
במהלך שישה מפגשים שבועיים ,ניתנו הרצאות בנושאים שונים,
בתחום בריאות העטין ואיכות החלב ,ע"י מיטב העוסקים בתחום
 ממאל"ה-מועצת החלב ,שה"מ ,המ"ב ,החקלאית ומהמגזרהפרטי.

מדיניות תשלום חלב כבשים
ועיזים מעבר למכסה
באמצע נובמבר התקיימו ישיבות שולחנות מגדלי כבשים ועיזים
והוחלט על המדיניות לחלב עודף בשנת .2019
בישיבת שולחן מגדלי עיזים סוכם להמליץ לא לשנות את מדיניות
התשלום לחלב מעבר למכסה והמקדמה לחלב עודף תעמוד על
 90%ממחיר המטרה לחלב עזים (כחלב עודף לחיוב ייחשב חלב
עודף בחודשים מרץ-אוקטובר או סך החלב העודף השנתי הנמוך
מבניהם) ,ההחלטה תובא לאישור במועצת המנהלים הקרובה.
בישיבת שולחן מגדלי כבשים סוכם להמליץ להגדיל את המקדמה
לחלב עודף מ 80%-ממחיר המטרה ל( 85%-חשבון חלב עודף
ייערך רק בחודשים מרץ-ספטמבר) ההחלטה תובא לאישור
במועצת המנהלים הקרובה.

הסתיים בהצלחה קורס ניהול מכון חליבה .בתמונה ,סיור באחת הרפתות

המפגש החמישי הוקדש לסיור ברפת שדמה (קיבוץ דורות)
להערכת סיכונים לדלקות עטין ואיכות החלב .זאת ההזדמנות
להודות שוב לצוות הרפת על האירוח המופתי .במפגש האחרון
והמסכם היתה שיחת משוב והענקת תעודות למשתתפים.

הארכה לשנה נוספת
להקלות לרפתות
בישיבת מועצת רשות המים הוחלט להאריך בשנה נוספת את
ההקלות לרפתות בתנאים להזרמת שפכים.
מדובר בהחלטה חשובה שתמנע הוצאות גדולות מרפתות רבות
ותיתן לענף שנה נוספת כדי למצוא פתרונות מיטביים בטיפול
בשפכי הרפת .ההחלטה כפופה להליך של שימוע ציבורי.
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