רפת משק חרג

מקום 4

מקצועיות ועבודה קשה .גיורא

הרפת משפחתית של משפחת חרג ,נחשבת כבר שנים לרפת
איכותית וטובה .גיורא חרג  40שנה ברפת ,דור שלישי
למשפחת רפתנים ובן ממשיך לאביו אמנון שהוא דור שני
לאביו מנחם חרג ממייסדי כפר חסידים .גיורא "רק מקצועיות
ועבודה קשה".
מכסה כמיליון  650לשנה ,כ 130-חולבות 3 ,חליבות ביום,
מכון חליבה של צח"מ אפיקים שדירת דג  8כפול  ,2מרכז
מזון נהלל בניהולו של עוזי אנגל .רק עבודה קשה ,כך אומר
לנו גיורא מכפר חסידים ,מיד בתחילת השיחה .גיורא ,רפתן
בן רפתן ,מנהל את הרפת המשפחתית ומצעיד אותה מדי שנה
להישגים ורווחים אך מבחינתו ,אין קיצורי דרך אלא עבודה
לאורך שנים ועם הרבה תשוקה וירידה לפרטים הכי קטנים.

הסוד זה מקצועיות ,דגש על
טיפוח ותחזוקה נכונה של העדר.
בעל הבית חייב להסתובב כל
הזמן ברפת ולהיות מוכן להגיב
במהירות ונכון

אז מה הסוד?

משיאון עם ד"ר יואל זרון וינון דותן וכמובן גם בחקלאית
ואנחנו משתדלים ליישם .בדו"ח רפואת העדר אני מתמקד
בעיקר בביקורת ומה שיש לשפר".

גיורא "הסוד זה מקצועיות ,דגש על טיפוח ותחזוקה נכונה של
העדר .בעל הבית חייב להסתובב כל הזמן ברפת ולהיות מוכן
להגיב במהירות ונכון .בענף הזה כל הזמן יש שינויים ואנחנו
חייבים להיות עם היד על הדופק".

אני יודע שאתה מאמין גדול בהחלפת מידע עם קולגות?

"אנחנו מקפידים על חליבה הגיינית ,מערכת שטיפה טובה,
לזהות דלקות בזמן ,עובדים בצמוד לווטרינר שלנו ,ד"ר מוטי
וולמן שגם לו יש חלק חשוב בהצלחה .בנוסף אני מקדיש הרבה
זמן ומחשבה על גנטיקה וטיפוח העדר וגם קצת מזל לא יזיק".

ומה בעתיד?

"כן ,בהחלט ,החלפת מידע חשובה מאוד ואני בקשר רציף
עם אריק שמואלי מרפת שמואלי בציפורי ,עם אורי פלטאו
מרמת יוחנן ואמיתי שטראוס מיוקנעם .אנחנו מדברים הרבה,
נפגשים עם אנשי מקצוע ומלבנים בעיות על הפרק".

ממשק חליבה?

"שאלת מיליון הדולר 3 ,הילדים הראשונים שלי הלכו לדרכם,
הילד הרביעי שלי לומד תעשיה וניהול ואני מקווה שיחזור
למשק .שנת  2019היתה שנה קשה ,רפת ממוצעת אבדה בערך
 20אגורות לליטר ,זה השחיקה ברווחה .הקורונה מתחילה
לקזז את זה כי יש דרישות לחלב .אני שעכשיו שפרופ' אבי
שמחון ועוד כמה מחוננים ייפול האסימון ויבינו את חשיבות
החקלאות המקומית .יש לי חברים טובים ,מגדלי פרחים,
ירקנים שאבדו את לגמרי את הפרנסה שלהם"▲ .

ממשק המזון?

"המרכיב היקר ביותר זה הוצאות המזון ,מרכז המזון פתוח
כל הזמן להצעות ולבקשות שלנו .מבחינת שינוי מנות ,אני
מאוד שמרן וכך גם מנהל מרכז המזון שלנו .ברגע שמשנים
מנה ,מתחילות הצרות ,שלשולים ,דלקות עטין .פרות הם
יצורים מרובעים שלא אוהבות שינויים .אנחנו נעזרים כמובן
באנשי מקצוע מההתאחדות כמו אפרים עזרא ודוד בן עוזיאל,
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