דיוק וירידה לפרטים הקטנים .דני וויס עין השלושה

רפת עין השלושה

מה סוד?

"אין סוד ,עושים לפי ההנחיות ,בדייקנות ,במסירות ובלי
וויתורים ,הפרטים הקטנים עושים את ההבדלים הגדולים".

מקום 2

בכל זאת ,מה השוני אם יש בממשק החליבה?

"אין שוני ,אני לא עושה שום דבר חריג ,אם להיות דייקן,
מתמיד ולרדת לפרטים זה חריגה ,אז כן ,אנחנו חריגים.
אנחנו עושים את הכל לייצור מקסימלי ובמקסימום רווח
ושמירה על בעלי החיים ,אנחנו אוהבים את הפרות יותר
משאנשים חושבים .באשר לחליבה ,חליבה הגיינית והקפדה
על הכללים ,בעיקר על שעות חליבה ,שעות האכלה ,מקלחות
בקיץ ,אין פשרות בנושאים הללו .הפרות אוהבות סדר יום
ושונאות סארס שזה אומר פחות חלב ופחות בריאות ,פרות
לא עומדות בלחץ".

״אין שוני ,אני לא עושה שום דבר
חריג ,רק להיות דייקן ,מתמיד
ולרדת לפרטים ואם זו חריגה,
אז כן ,אנחנו חריגים .אנחנו
עושים את הכל לייצור מקסימלי
ובמקסימום רווח ושמירה על בעלי
החיים ,אנחנו אוהבים את הפרות
יותר משאנשים חושבים״

ממשק המזון?

"שוב ,לדייק עם המזון ,שעות חלוקה מדויקות ,לתת נכון,
לערבב נכון ובדיקת המנה כל חודש בלי לחפף .רפת זה מקום
עבודה שאסור לחפף בו אפילו קצת ,אחרת מיד רואים את
התוצאות בחלב .גם בנושא החצרות ,יבשות מאווררות עם
תאורה מתאימה".

צוות הרפת?

"חייב להיות מנוסה ועם דבקות במטרה ,גם בנושא הזה ,אין
פשרות וחייבים לשים דגש גדול על איכות הצוות ומסירות של
הצוות זה דבר חשוב בדרך לתוצאות טובות ואיכותיות .באזור
של עוטף עזה ,יש צוותים וותיקים ומנוסים וזה לדעתי חלק
מהתוצאות הטובות".

רפת קיבוץ עין השלושה נמצאת בחלק העליון של הטבלה
כבר מספר שנים ,כולל המקום הראשון בשנת  ,2014בתקופת
מבצע צוק איתן .דני וויס מנהל את הרפת כבר למעלה מ30-
שנה בהפסקות .רפתן וותיק ורציני בקיבוץ הסמוך לגבול
ולעיר חאן יונס.
רפת בעלת מכסה של  4מיליון ומאתיים עשרים ,כ300-
חולבות 3 ,חליבות ביום ,מכון חליבה מ 32 2016-עמדות
פרלל ,מרכז מזון עצמאי.

איך אתה רואה את העתיד?

"נעבור את הקורונה ותשאל אותי שוב ,זה משפיע על
הרפתנים ואם הם בלחץ זה עובד מייד לפרות ,לכן נראה את
תוצאות הקורונה בחודשים הבאים".
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