התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 27ביוני2016 ,

דוח מנכ"ל
עדכונים
 מחיר מטרה רבעון שלישי  – 2016מפורסם באתר האינטרנט של ההתאחדות.
 מועצת ההתאחדות ערכה דיון בנושא תקנות צער בעלי חיים  -הובע בו חשש כבד מתקנות אלו
ומההשפעות הכלכליות ובכלל על ניהול הרפת כתוצאה מהעברת התקנות .במהלך השבועות
הקרובים יתקיימו פגישות עם השירותים הווטרינרים בהליך פנימי ,תוצג עמדתנו המורחבת
ותקוותנו היא "ליפול על אוזניים כרויות"; כישלון הליך זה יביא אותנו להתארגנות חירום בדומה
לדרך שבה פעלנו בהליך תקנות השפכים התעשייתיים .נדווח בהמשך.
 יום עיון ענפי בנושא שירותי ההתאחדות יתקיים ביום רביעי  6.7.16החל מהשעה  9:30בבוקר.
בסיומו יתקיים דיון ענפי בנושא "האם לקנות מכסות היום?" בהשתתפות לירון תמיר ממועצת
החלב ומאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים.
למען הסדר הטוב ,המעוניינים להגיע ליום העיון חייבים להירשם אצל ענבל בהתאחדות בטלפון
 04-6279700או במייל , inbal@icba.co.il :כדי שנוכל ,במקרה של הרשמה גדולה ,להעביר את
יום עיון למקום גדול יותר .בכל מקרה ,לנרשמים תהיה עדיפות כניסה.
 לתזכורת  -בשנים האחרונות אנו נוהגים לפרסם בזמן אמת לעיונכם את כל פרוטוקולי
האסיפות ,מועצת ההתאחדות והנהלת ההתאחדות ,מאזנים כספיים שנתיים ,דוחות ביקורת
ודוח צוות הצמיחה וההתחדשות באתר ההתאחדות.
 כנס מדעי הבקר  -אנו פועלים לשינוי קונספט ביתן ההתאחדות בכנס מדעי הבקר ,נשמח לקבל
רעיונות.
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דיווחי מחלקות:
 תוכנת נעה  -צוות נעה עסוק כעת בהכנות אחרונות לקראת יציאה של גרסה חדשה למשקים.
הגרסה מתוכננת לצאת בתחילת חודש יולי .ביום חמישי האחרון פורסמו באתר הנחיות בנוגע
ליצירת קשר עם צוות נעה (מומלץ להדפיס את הרשימה ולתלות במשרד הרפת) .לאחרונה קרה
אירוע של פריצה למחשב במשק מסוים ומחיקת כלל הנתונים מתוכנת נעה; למשק לא היה גיבוי
חיצוני ,עובדה שהובילה לאיבוד מידע רב שאת חלקו לא ניתן לשחזר .כאן המקום להזכיר לכולם
את חשיבות הגיבוי היומי לדיסק חיצוני אשר יישמר מחוץ למשרד הרפת .להזכירכם ,צוות נעה
זמין תמיד לכל פנייה.
 המעבדה המרכזית  -בימים אלה אנו מתמודדים עם עומס חריג במעבדה ,כיוון שמספר הפרות
בביקורת עלה מאז תחילת מאי .אנו עושים כל מה שאפשר כדי לבדוק כמה שיותר דגימות
ומקווים שמהשבוע הבא יחול שיפור במצב.
בחודשי הקיץ חשוב לטפל נכון בדגימות כדי למנוע את קלקולן:
 .1משקים עם ביקורת משתי חליבות :יש להכניס את הארגזים למקרר סמוך למכון בין
החליבות.
 .2משקים עם ביקורת מחליבה אחת :אנא שימו לב שהחומר המשמר התערבב עם החלב והחלב
הפך לוורוד (לוקח לטבלייה כ 10-דקות להתמוסס) ,והכניסו את הארגז למקרר לכמה שעות
לפני הובלתו לנקודת האיסוף בנסיעה ארוכה ברכב לא מקורר.
 .3משקים עם רובוטים :אנא שימו לב שהרובוט דוגם לפחות חצי כוסית ( 30מ"ל) וערבבו את
הדגימות עם כפית בזמן שהמגש עומד בחוץ ,כדי לאפשר את הפעילות של החומר המשמר
ולמנוע את קלקול הדוגמה.
קיץ נעים מצוות המעבדה

שבוע טוב
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