ענף החלב
במשבר הקורונה
ד"ר קניגסוולד
"המשכנו לתת
שירות כרגיל כמעט
ללא תקלות"

יש יוד — ויש איזי יוד

בטאדין

תרסיס יוד לשימוש חיצוני
< למניעה וטיפול בזיהומים כתוצאה מכוויות,
חתכים ושריטות
< לטיפול מניעתי בפצעים שעלולים להזדהם

במהלך חודשי הקורונה עבדו רופאי
החקלאית כמעט כרגיל והמשיכו לספק
שירות 3 .רופאים שנחשפו לחולה קורונה,
נאלצו להיכנס לבידוד ,אך אף אחד מהם לא
פיתח את המחלה •

+

+

+

+

תרסיס
אבקתי
מחטא

במהלך תקופת הקורונה
בוטלו כל מפגשי הייעוץ עם
הלקוחות ואחד הפתרונות
היה באמצעות סמינרי רשת
בתוכנת הזום .ד"ר קניגסוולד
הרופא הראשי של החקלאית,
אמר לנו "אנחנו רואים ירידה
בכמות הרפתות הנגועות
בברוצלה ולמעשה בשנת
 2019יצטרף רק משק אחד
למעגל הרפתות הנגועות .כך
שמ 9-אתרי תחלואה ,נותרנו
עם  4אתרי תחלואה בלבד.
בסה"כ תקופה שקטה בענף החלב.
אנחנו מקווים שיחד עם
ד"ר קניגסוולד
עליה במודעות לדיגום גורמי
ההפלה כמו גם פעילות לצמצום התחלואה ושליטה בברוצלה
בנגב שכולנו תקווה שתחל במגזר הצאן עם כניסתו של שר
החקלאות החדש ,כמו גם הגדלת שיעור העגלות ובהמשך
הפרות המחוסנות ,כל אלה יביאו לירידה במקרי הברוצלה
ברפתות החלב וגם בעובדי הרפת" .לעומת זאת ,מאביב 2019
לא נרשמו אירועי פה וטלפיים ובחקלאית מקווים שכך גם
יימשך ב .2020-ד"ר קניגסוולד "אך לצערנו התגלתה בצפון
רפת חלב נגועה בשחפת ,אני מקווה שנצליח להציל את
הרפת ,בינתיים קצב ההתנקות של הרפת אינו משביע רצון
וכולנו תקווה שהמצב ישתפר בחודשים הקרובים .אך ראוי
לציין כי בסה"כ זו תקופה יחסית שקטה בענף החלב מבחינת
מחלות מדבקות וכולנו תקווה שכך יימשך" .באשר לשינויים
בכוח האדם בחקלאית מסר ד"ר קניגסוולד "לאחרונה
התקבלו לעבודה שני רופאים ווטרינריים צעירים שסיימו את
לימודי הווטרינריה בארץ וזאת במקביל ליציאה לפנסיה של
ד"ר יוסי גור ששירת במקצועיות ובנאמנות את רפתני עמק
חפר בכלל וכפר ויתקין בפרט למעלה מ 30-שנה וזו הזדמנות
לומר לו תודה על מקצועיותו ולאחל לו הצלחה ובריאות
בהמשך דרכו"▲ .

לא נוזל

ללא
מגע יד

לא שורף

Povidone Iodine
חומר פעילIodine 2.5% :
Povidon
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש
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