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ליצרן החלב שלום רב,
הנדון :הערכות לקראת חג פסח תשע"ד
חג הפסח חל השנה במחצית השנייה של חודש אפריל .בתקופה זו ,שהיא תקופת שיא יצור החלב
כמויות החלב שיתקבלו במחלבות צפויות להיות גבוהות מאי פעם.
עקב כך צפויים להיווצר עודפי חלב אשר יהיה צורך לטפל בהם במשך ימי החגים.
אנו עושים כל מאמץ על מנת שלא נזדקק לשפיכת חלב ,יחד עם זאת אנו נערכים לאפשרות שבכל
זאת נאלץ לשפוך חלב ולפיכך להלן מספר הנחיות:
.6

איכות החלב  -מכיוון שהחלב המיוצר עלול להימצא זמן רב יחסית באחסון ,ישנה חשיבות
רבה להקפיד על איכותו במהלך החג :יש לוודא לקראת החגים כי מערכת הקירור תקינה
ומבטיחה קירור מהיר ואיכותי ככל הניתן.
יש להקפיד הקפדת יתר על ניקיון המיכל ומערכות החליבה ולהימנע משיווק חלב שאינו
עומד בתקני האיכות (תאים סומטים ,חיידקים ומניעת כל אירוע חריג בחלב).

.4

לקראת החג ובמוצאי החג ,תעשנה המחלבות כל מאמץ לקלוט את כל החלב ביעילות
המרבית ולאפשר למכליות לשוב ולאסוף חלב במשקים .יחד עם זאת ייתכן שינוי בלוחות
זמני האיסוף והנכם מתבקשים לגלות היענות לכל בקשה לגמישות בשעות החליבה
והאיסוף.

.3

על כל בעיה באחסון ובאיסוף החלב מתבקש היצרן להודיע למוביל החלב ולנציג המחלבה
בהקדם האפשרי.

.2

במידה ובכל זאת נאלץ לשפוך חלב שפיכת חלב תתבצע אך ורק באישור מועצת החלב.

.5

שפיכת חלב תתבצע באתר המאושר לכך בלבד.
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.1

חלב שישפך בתקופה זו יחשב כחלב שניקלט במחלבה והתמורה שתשלם המחלבה עבורו
יהיה בהתאם למדיניות התשלום לשנת .4162

.7

להזכירכם עפ"י תקנון איכות חלב על כל יצרן להיות בעל כושר אחסון חלב למשך 84
שעות בתקופת שיא ייצור החלב .יצרן שבגין אי עמידה בתנאי זה ישפך חלב ,לא יקבל
תמורה בגין השפיכה.

בברכת חג שמח וכשר,
שייקה דרורי
מנכ"ל

