פרויקט הכי הכי

משק הבקר והחלב 400

מהדורה מיוחדת

מקום 4

רפת סעד
רפת קיבוץ סעד נחשבת כבר שנים לאחת מהרפתות הטובות ביותר בארץ ,מזה
שנים ,מככבת הרפת בכל הטבלאות והמדדים .בליגת החלב בשנת  2018הרפת
ממוקמת במקום הרביעי .אודי שהם ,המנהל הוותיק של רפת סעד "מנהל רפת
חייב לשלוט בכל הפרטים ,מקצוענות ,זה הסיפור" •

מקצועיות ויעילות זה הסוד להמשכיות בענף .אודי

אחת מהרפתות הוותיקות בארץ ונחשבת לאחת מהטובות
שבהן .מכסה של  4.275מיליון לשנה ,חריגה של כ  10-אחוז
לשנה בעיקר בקיץ 360 .חולבות ,כ  300-עגלות תחלופה,
עגלים נמכרים בגיל שבוע .מכון חליבה ישן בן  70שנה,
שדירת דג  20עמדות ,ציוד חליבה חדש של אפימילק3 ,
חליבות ביום ,חלב בד״צ משווק לתנובה .מרכז מזון עצמי,
המנות נעשות במקום.

יכול לומר לך כי רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל,
תכל׳ס זו עבודה והשקעה גדולה ממש יום יומית וסביב השעון
הדורשת הרבה שעות וירידה לפרטים הקטנים .דבר נוסף,
בניה של צוות מסור סביבך שאתה יכול לסמוך עליו בעיניים
עצומות ,לצוות טוב אין תחליף״.

שלושת הדברים החשובים ביותר לדעתך ברפת
מצליחה?

גלה לי את הסוד שלכם?

״טיפוח גנטי נכון ,לייצר יותר שומן וחלבון גבוה עם מצב
גופני מצוין והדברים הנלווים .גרשום נחשב למומחה ארצי
בתחום ,הוא יושב בוועדת הטיפוח הארצית בהתאחדות

אודי מחייך ״מה שמעניין אותי זה כמה כסף אני מביא הביתה
לקיבוץ ,כל השאר זה נחמד אבל לא מביא פרנסה .בגדול אני
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ושיאון .דבר שני ,התמקדות בפרטים הקטנים של ההזנה,
כשאני בא להכין את המנה ,אני קורא את מצב הבליל והפרות
ומשנה לפי העין ולא לפי המחשב ,חשוב לראות מה נשאר
באבוס ,מזון גס או פחות ולשחק עם הרכב הבליל .דבר שלישי,
רווחת הפרה והעגלה ,מעל הכל ,כלומר ,אסור לעבוד כאן עם
חשמל במכנס העדר ,טיפול מושכל ונכון בפרה .צריך לדעת
איך לגשת לפרה בצורה נכונה .פעם הפרות היו מפחדות כיום
כבר יודעים שפחד משפיע על כמות ואיכות החלב .אני בכלל
חושב שהכיוון לקראת רפת בר קיימא הינו כיוון נכון".

טיפים להזנה נכונה?

״תראה ,אני לא משנה מנות ,מרכיב מנה אחת מהיציאה
מפסח ולא נוגע בה גם עם המחירים עולים ,עד שאני מחליף
לתחמיץ תירס ואז מרכיב מנה שניה עד פסח .בפסח אין מנת
מעבר אני לא מאמין במנות ביניים ,לדעתי זה רק עושה נזק.
אודי אחראי על הרכב המנה .אני לא מתבייש להתייעץ עם
תזונאים ורפתנים ולהחליף מידע ,על שינויים שאני חושב
להכניס״.

דגש על טיפוח וניקיון .רפת סעד

שכיום הרפתנים חייבים להבין כי מקצועיות והתייעלות זו
הדרך להישרדות .רפת זה מעין מפעל מאוד רגיש מצד אחד
ומאוד מאוד מקצועי ומי שלא יפעל בדרך הזו פשוט לא
ישרוד .אתה חייב להיות דינמי והתגובות שלך לנעשה במשק
חייבות להיות מהירות מאוד״.

ההדגשים בחליבה?

״חשוב מאוד לגרות את הפיטמה לפני ההרכבה .לנגב על יבש,
לרסס יוד לחכות  30שניות ואז לנגב את היוד לחכות עוד
כ 15-שניות ואז להרכיב .בניגוד למה שחושבים דבר זה מקצר
באופן משמעותי את זמן החליבה כי הפרה תוריד את החלב
בצורה מהירה יותר .וכך גם ניתן לשנות את הפרמטרים במכון
לחליבה ליותר מהירה ולזמן הסרה נמוך יותר וכמו כן הורדת
רמת הוואקום ,דבר השומר לאורך זמן על בריאות הפיטמה״.

ענף הרפת עוד  10שנים?

״אני חושב שהענף בעוד  10שנים יילך לחליבה רובוטית
במכוני החליבה ביחידות ייצור יותר גדולות ולנושא של
ניצולת מזון יותר טובה בפרה ביחס להיום .חשוב לציין ,כי
הרפתות כמו גם שאר החקלאים נמצאים בפריפריה ולאורך
הגבולות .סגירת החקלאות משמעותה פירוק הישובים וכבר
כיום אנו במאבק גדול מול טרור חקלאי לפחות ,הרצון
להשתלט על שטחים חקלאיים .אסור שזה יקרה״▲ .

התייעלות זה המפתח?

״נכון התייעלות ומקצועיות ,יש רפתנים עם ניסיון ואני חושב

לרפתנים שרוצים יותר

piryonge@gmail.com
משרד  | 077-4503800דרור  | 052-8967648פקס 077-4503801
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