רפת חותם

מקום 5

דגש על השבחת העדר .רפת חותם

הרפת המשותפת של תימורים וחולדה ממוקמת במקום
החמישי בטבלה ומנוהלת על ידי שני רפתנים וותיקים.
אדריאן גלמן רפתן מעל  20שנה וכיום מנהל הרפת ומשה
פרידמן רפתן  20שנה רפתן ומנהל העדר.
לרפת מכסה של  7מיליון ליטר כ 630-חולבות ,מכון חליבה
 16שדירת דג של צח"מ 3 ,חליבות ביום ,מרכז מזון עצמאי.

מה הסודות?

אדריאן "אני לא חושב שיש סודות ,זו עבודה של הרבה מאוד
שנים ועניין של כיוון ודרך .השבחת העדר ,זה אלמנט חשוב
אצלנו ,מלווה אותנו כרמל יערי מההתאחדות ,כשמדברים
על ההשבחה זה משני הקצוות ,גם הזרעה וגם דילול העדר,
יושבים כמה פעמים בשנה וקובעים מדיניות וכרמל עושה לנו
את השידוכים .בסוף זו עבודה של הרבה מאוד שנים" .משה
"הדבר החשוב זה הדרכה של העובדים ,תשומת לב לפרטים
הקטנים ולא להתייאש ,זו עבודה יום יומית קשה וזה עסק
עם בעלי חיים ומצריך עבודה  24שעות ביום  7ימים בשבוע.
צריך להיות מחובר לרפת כל היום ,כל הזמן .אנחנו משתמשים
בציוד טכנולוגי להיות עם היד על הדופק .כולל תחקירים ,יום
יומיים .אחד הדברים הבעייתיים בענף זה הצוות ולכן צריך
להשקיע בהם ,זה לפעמים עבודה סיזיפית ולעיתים משלמים
מחיר על עקומת הלמידה".

ממשק החליבה?

משה "להקפיד על תחזוקת מכון חליבה ,נקיון ,הגיינה ,תגובה
מהירה על כל בעיה .מלווה אותנו זאב פלדהיים שהוא מדריך
הממשק החליבה ומכון החליבה שאמנם יצא לפנסיה אך
ממשיך איתנו באופן פרטי ,כמו גם הרופא המיתולוגי שהיה
לנו ,ד"ר אילן דגון שיצא לפנסיה".

ממשק ההזנה?

״הכל חשוב אך ההזנה חשובה
גם בעניין הכלכלי ,אתה מדבר
על  60אחוז מההוצאות וכ50-
אחוז מההכנסה .אחד הדברים
החשובים ,זה ניטור ההזנה,
כל יום אנחנו מורידים עגלות
לתוך נ.ע.ה ומנתחים את
ההזנה ברמה היומית״

אדריאן" :תשמע ,הכל חשוב אך ההזנה חשובה גם בעניין
הכלכלי ,אתה מדבר על  60אחוז מההוצאות וכ 50-אחוז
מההכנסה .אחד הדברים החשובים ,זה ניטור ההזנה ,כל יום
אנחנו מורידים עגלות לתוך נ.ע.ה ומנתחים את ההזנה ברמה
היומית ,הן מבחינת ניצולת מזון ,ביצוע ,שאריות .לחולבות
מחלקים  3פעמים ביום ,לעגלות ולגידול פעם ביום ומקרבים
מזון  10פעמים ביום".

באשר לעתיד?

אדריאן "מישהו שאל אותי על הקורונה מה התחזית שלי ,אז
אמרתי שהתחזית שלי זה הסרט שאני אראה בנטפליקס ביום
שישי .לגבי ענף החלב מאוד דומה .אני גם מתעסק בליווי
רפתות ואני רואה מה קורה ,ברגע שאין לך אופק כלכלי לגבי
הארגון בענף ,מחיר מטרה ומכסות חלב ,זה מונע השקעות.
וברגע שאתה לא משקיע ,אתה פשוט נשחק ,נורא קשה
להשקיע היום כי האופק נורא ברור .מי שישרוד יהיה היעיל
והגדול ,גם הגדול והלא יעיל לא ישרוד".
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