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משק הבקר והחלב 400

מהדורה מיוחדת

לפנק ,לפנק ,לפנק

רפת גליל מערבי שותפות של
קיבוצי כברי שומרת ומושב רגבה
ממוקמת גבוה בטבלת הרווחיות ואיכות החלב וכפועל יוצא גם וברווחיות,
ברפת הגליל המערבי שמים דגש על רווחת הפרה והרפת נחשבת לפורצת דרך
בתחום ההזנה •

הנהלה משותפת ככלי חשוב .זיו ושמעון

הרפת במושב רגבה ומנהל אותה שמעון נפתלוביץ מקיבוץ
אילון שהיה מנהל רפת אילון .משנת  2007עד  2010שימש
כרכז ההתארגנות גליל מערבי ומשמש כמנהל הרפת ברגבה
כשנה.

כ 950-חולבות מכסה של  11.5מיליון ,כ 570-עגלות
לתחלופה .הגענו לביקור בשיא המעבר למכון חליבה חדש
של אפימילק  60עמדות קרוסלה בהשקעה של כ 16-מיליון
שקלים ,כולל דרכי הולכה ותשתיות .הולכת להבנות חצר
מרופדת גומי כולל מערכת צינון  12מאווררי ענק של הרמן
ומתזים.
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המכון החדש הנמצא בהקמה .רפת הגליל המערבי

מכון חדש וייחודי

שמעון ״ייחודיות המכון ,יש שם  4המתנות היכולה להכיל
 400ראש ,החליבה מוזנת מ 4-המתנות ,זה מאוד ייחודי,
אין עוד דבר כזה בעולם וכאן זו הפעם הראשונה שמנסים
זאת .הסיבה ,ברפת הישראלית היתה תפיסת עולם שקבוצת
חולבות היתה מונה  100ראש .מכון החליבה הזה יודע לחלוב
 300פרות בשעה ולכן היינו צריכים לרכז  400פרות בשעה
שזה מחצית מהעדר" .שמעון מבקש להוסיף "יש לציין את
אריה אלברג וזיו שלזינגר הגו את הרעיון ותכננו את המכון".
שמעון ״זה אתגר גדול ואנחנו עדיין לא יודעים איך זה יתנהג.
אני רוצה לציין שאני הגעתי שהכל כבר היה מתוכנן .אני
מבקש רוצה לציין כי הרפת נכנסה לפרויקט סולרי 1.8 ,מגה,
שותפות של הרפת עם מושב רגבה" .הרפת מנוהלת על ידי
צוות של  3שמעון המנהל ,אברמו יו״ר השותפות ,זיו שלזינגר
מנהל תפעול הרפת ונבו פישר איש בריאות וההזרעות שגם
הוא חלק מהשדרה הניהולית .שמעון ״זה בעצם ניהול מעורב,
אנחנו כל הזמן באינטראקציה בינינו לגבי החלטות ניהוליות
המתקבלות כאן ברפת״.

הפרה המניבה בארץ

הפרה המניבה ביותר בארץ לשנת  2018היא  9921רפת תפן
קנתה את האמא שלה לאחר שאפרים עזרא אמר ליואב
רותם מנהל רפת תפן שזו הפרה עם המוצקים הגבוהים
בארץ .שמעון "כעת אנחנו מגדלים את  2739זו הבת של
 9921אנחנו מאמינים שגם היא תניב חלב בכמויות .השיא
 16אלף  268ליטר חלב ,בחמ״מ  19אלף  175ליטר".

מקפידים מאוד על מרבץ יבש ,מקלטרים בין פעם לפעמיים
ביום כולל בשבתות .שמעון ״תשמע ,אנחנו אוהבים את
הפרות ויש כאן הקפדה מאוד גדולה על רווחת הפרה וכמובן
יחס הומני .אחת לחודש פגישות עם הצוות ושם אנחנו
מדגישים את נושא היחס לפרה .למשל אצלנו אין מלונות
לעגלים אלא תאים משותפים והאכילה היא מדליי יניקה .יש
לנו אפס סבלנות לאלימות לבעלי חיים .בסוף הדרך היחס
הטוב ישפיע על התוצאות הרווחיות ,אין דרך אחרת״.

סוד התזונה

רפת הגליל המערבי נחשבת לפורצת דרך בכל הקשור לנושא
התזונה והיחס לפרות .שמעון ״יש כאן דגש על מזון מאוד
טוב ותוצאות החלב מאוד מאוד טובות וגבוהות .אנחנו
מקפידים על תחמיצים מאוד טובים ומוכנים לשלם על כך,
מקפידים על שחתות ,חלבון מסויה ועוד כל מיני אלמנטים,
מנות עתירות באנרגיה יותר מהדרישה הארצית וכמובן מרכז
מזון עצמאי .מקרבים מזון לפחות  15ביום עם מקרב מזון ואם
לוקחים בחשבון כי המזון הוא מעל  50אחוז מההוצאה ברפת
הרי שאנחנו מקפידים מאוד בנושא בכל היבטיו .אנחנו גם

ענף החלב לאן?

״אלו שנים של מאבק ,שהראשון והחשוב הוא בגידול בייבוא
והשני בכל נושא הטבעונות ונושא זכויות בעלי חיים .כמו גם
חוסר הוודאות לגבי המשך התכנון ,מחיר המטרה .הרווחיות
הולכת ונשחקת וזו צרה גדולה״▲ .
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