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דפי מידע על השירותים הניתנים למכון החליבה לרפת/דיר
בדפי המידע באינטרנט (אתר יצרני החלב > מאל"ה > דפי מידע) ירוכז חומר שיהיה לעזר למגדל ,להלן
הדפים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

סל השירותים של מאל"ה  -המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב
אמצעי קשר של צוות מאל"ה ושל ספקים הנותנים שירות לענף החלב.
המלצות לניקוי מערכת החליבה ומיכל החלב.
רשימת משאבות ואקום  -כוללת רק את הנתונים הטכניים.
רשימת חומרי ניקוי למערכות חליבה – מאחר ואין עדין דרישה של השירותים הוטרינרים לרשום
חומרי הניקוי ,אנו ממליצים על חומרים שעברו תצפית שדה של מאל"ה והוכחה יעילותם.
רשימת חומרי חיטוי לעטינים כוללת רק חומרים שיש להם מספר רישום בשירותים הוטרינרים
בתוקף.
רשימת חומרי חיטוי כללים ולמערכות החליבה -רק אלו שיש להם מספר רישום בשירותים
הוטרינרים בתוקף.
רשימת ספקים נותני שירות למיכלי חלב ,קירור ובקרה.

במהלך השנה אנחנו מבצעים באופן אקראי בדיקות יעילות לחומרי ניקוי למערכות חליבה המופיעים
בדפי המידע .ברפתות אשר סובלות מספירות חיידקים גבוהות בחלב ולא נמצא גורם הנראה לעין ,ישלח
על ידנו חומר הניקוי לבדיקת יעילות הניקוי במעבדה מוסמכת .הבדיקות יבוצעו במעבדה לחקר החלב
במכון וולקני בבית דגן .תוצאות הבדיקה יובאו לידיעת המגדל ובמקרים חריגים נעביר זאת גם לידיעת
החברה המשווקת.
המלצותינו לרכוש את הפריטים מספק מורשה מטעם החברה .לספק מורשה יש מחויבות כלפי החברה
שאותה הוא מייצג לעמוד באיכויות המוצר ,להחזיק במלאים מתאימים של חלפים לכל המכלולים
ולהיות כתובת לכל בעיה שנוצרת במהלך העבודה עם הציוד.
שימו לב להמלצות המקצועיות המופיעות באתר מועצת החלב (אתר יצרני החלב > מאל"ה ).
רשימת התכשירים הכימיים הרשומים (הדברה) לשימוש בבקר ובצאן ,ניתן למצוא באתר של השירותים
הוטרינרים ובריאות המקנה בסעיף תכשירים וטרינרים.
צוותי "המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב" עומדים לשרותכם בכל נושאי מקצועי בתחום
בריאות העטין ,איכות החלב ורווחת בעלי חיים – ראה רשימת טלפונים וכתובות.
אברהם הראל

