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סיכום מושב הצאן בכנס
מדעי הבקר ה30-

אילנית דעדוש קלפון

dadosh100@014.net.il

לראשונה השנה ,הכנס השנתי
התאפיין בחדשנות ומושב הצאן
התקיים במושב במשך יומיים .במהלך
היומיים היו הרצאות מובחרות על
ענייני צאן המעסיקים את המגדלים
ביום יום .האורח המוזמן של אגודת
עזיזה היה לויד ויקס מקנדה בעלים של
חוות טיפוח מובילה ,חוות הדגל של
חברת  eastgenהאורח מקנדה נתן
הרצאה צבעונית ומעניינת שכללה ידע
רב ונושאי גנטיקה במשק הטיפוח שלו.
לויד השקיע את מיטב כספו במחקר
ובעל ידע רב בגנטיקה מובילה בענף
העיזים לחלב .בין הנושאים עליהם
דיבר האורח ,מחקר ופיתוח בתחומים
רבים ,גנטיקה ובידוד דנ"א וגנים של
עמידות בסקרייפי ,אורך תחלובה
ועוד .מי שהיה בהרצאה ורצה את
המצגת פנה וקיבל אותה .בסה"כ ניתן
לציין את הכנס שהיווה עליית מדרגה
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בכל הקשור לענף הצאן שלנו ואני
בטוחה כי מגמה זו תלך ותשפר מכנס
לכנס .במהלך הכנס התקיימה סדנת
בשר ,בשיתוף ארגון השפים הישראלי
ובשיתוף פעולה עם השף המארגן מר
חנן שגיא ,אגודת עזיזה ומועצת החלב.
במהלך הסדנא נערכה ארוחת צהריים
מפוארת על טהרת בשר עזים והיו
מגוון בישולים ממגוון מטבחים ועדות.
היה טעים .זה המקום להודות לארגון
השפים הישראלי ,השף חנן שגיא
ולידור מחוות העשתרות .כמו כן,
תודה למועצת החלב על שיתוף פעולה
יוצא דופן .שמחתי והתרגשתי לראות
את רצון כל באי הכנס להציץ ולטעום
מסדנת הבשר במושב הצאן .נתראה
בכנס הבא.

ישיבת עבודה

הנהלת אגודת עזיזה קיימה ישיבה
במועצת החלב עם סמנכ"ל המועצה
הנכנס מר אלי ג'ורנו בכדי לשוחח
ולבחון את האתגרים הצפויים לענף
העיזים ותכנון העתיד .בפגישה עלתה
מגמה של חוסר חלב או אי ביצוע של
המגדלים והענף מול כמות מכסת
החלב המחולקת .בשנתיים האחרונות
מדיניות שר החקלאות אורי אריאל
הייתה חלוקת מכסות חדשות והגדלת
מכסות למשקים מגדלים קיימים בדגש
משק המשפחתי .אנו מצויים בתקופה
בה רווחיות הענף נשחקה מאוד ,לא
נעשו השקעות בענף ועידוד ההשקעות
פסח לצערנו על ענף הצאן.
אך עם זאת ,וועדת המחיר עשתה
עבודה וצמצמה את השחיקה במתווה
האחרון ,הפעימה האחרונה במתווה
למחיר המטרה וישולם ברבעון הבא
הוא  0.07בשולחן המגדלים האחרון
דרשנו את כינוס וועדת המחיר להמשך
עבודה כפי שנקבע .כל מגדל שירצה
עזרה או הכוונה יפנה אלינו ואנו נבוא
יחד עם בעלי המקצוע הדרושים בכדי
לסייע בכך.

אילנית והשפים בכנס מדעי הבקר
שיתוף פעולה עם קנדה

ממשיכים בהשבחה

אגודת עזיזה ממשיכה את עבודתה עם
 EAST GENהקנדית גם השנה הוזמנו
והוזרעו בעדרים מנות זרמה קפואה
משובחת מקנדה .בהמשך השנה נפרסם
כפי שעשינו בשנה שעברה .סיכום של
הנתונים במשקים במהלך כל השנה,
נמכרו מנות זרמה קפואה לעיזים
לעדרי חלב ,ומנות זרמה קפואה של
העז הבורית לעדרי בשר .אגודת עזיזה
נמצאת בעיצומם של מגעים להביא
עיזים או תיישים מחו"ל .מגדלים
שמעוניינים צריכים להירשם לקבל
עוד פרטים ולעקוב אחרי מצב הדברים
ומוזמנים לפנות אליי.

הוזלה שנייה של מחירי התרופות
והחיסונים .אנו נקיים יום עיון לכל
ענף הצאן חלב ובשר בחודשים
הקרובים בכדי לנצל את שיתוף
הפעולה לטובת משקי הצאן.
המשקים והענף בעונת ההמלטות
ושנת חלב חדשה ,אני מאחלת לכולנו
ממשק יבש ,המלטות מוצלחות וחלב
בשפע .אני ממתינה לתגובות ,פניות
והזמנות בנוגע לנושאים המפורסמים
ובנושאים שתרצו לשוחח ולפרסם▲.

אירוע בשר

בסוף פברואר הוזמנו נציגי הענף,
מגדלים ,שפים מובילי דעה לארוחת
צהרים בביתו של ידידנו יוסי לפר
בבינמינה .ארוחה שלמה על טהרת
בשר גדיים .בין השאר היה פוייקה
טעים ,קציצות ונתחים שלמים.
לאירוע הגיעו מגדלי בקר ,שפים ונציגי
ענף העיזים .תודה על הארגון להפליא,
תודה למיכל קראוס ואלי ג'ורנו
שכיבדו אותנו והגיעו לאירוע.

החקלאית

כידוע ,איציק שניידר נכנס לתפקיד
מנכל החקלאית ,התקיימה פנייה
של החקלאית לשתף פעולה עם ענף
העיזים .בפגישה בינינו נאמר כי
עלויות הגידול והווטרינריה ועולים
מדיי שנה וכחלק מהרצון לעבוד יחד
ולהגביר נוכחות וטרינרית במשקים
בענף ,תידרש עבודה והוזלה במחירי
התרופות ,החיסונים והשירותים
הווטרינרים .איציק שמע את הדברים
והחל כבר לעבוד ,החקלאית פרסמה
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