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סיור DeLavala שוודיה
 DeLaval בחברת חקצוע׳ לסיור החלב יצרני בין הגרלה ,SCR חברת בביתן נערכה, 2009 אגריסך בתערוכת

זה מסיור רשמיי את לפניכם להביא בחרתי בישראל. SCR ידי על המשווקת בשוודיה

ש ד ו ח  בחוות לסיור רפתנים, שישה יצאנו, השנה ספטמבר ^

״ ה ר מ א ה ״  וברפתות DeLaval של והתצוגה הניסיונות חוות שהיא ^

 התנוסס להגעתנו כמחווה בשוודיה. DeLaval של הציוד מותקן שבהן

 המרכזי החווה בניין בהפתעה. פנינו שקידם ישראל דגל לחווה בכניסה

 בנוי בחווה, האחרים המבנים כל וכמו לחורשה, צמוד ומרשים, מיוחד

מעץ.

 שנעשה למה ד1בנ*ג ההמשך, לדור באשר
 ראינו - המשך דור יש השוודים אצל אצלנו,

 ידי על היום עד שמתובעלת 1826 משנת חווה
_________ המשפחה אותה

W₪U₪₪₪₪U₪₪₪₪M₪₪i₪i!BBSS₪i$&

 שמהם הישראליים, החברה נציגי אותנו אירחו בחווה שהותנו במהלך

 את שנה. 100 מעל בשוק מוכרת אשר הוותיקה החברה על שמענו

 קבוצתית. בתמונה הנצחנו מארחינו עם המשותף הבילוי

 גורפינקל נעם ממולדת, פרידמן שירי יוסף, מתל ליאור לשמאל: מימין

מעין גרינוולד מוטי מנהלל, גבאי אפרת איילה, מעין פרל מאיר משרונה,

מלון בית  m3 מרחוק נראה החווה בנ״ן

r ץ 

v _________________________________________ ג
חמה פנים קבלת עם לחווה ה0ני3ה

 מהמ״ב חנוכי בעולם,בועז הפרוייקטים מחלקת מנהל ירון ליאור איילה,

משמאל, בישראל, דלוואל את ניהל לאחרונה שעד לבסקי ויואב )נעה(
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 מחלקת מנהל ■רון ליאור א״לה, מעין גר*נוולד מוט• מנהלל, גבאי אסרת איילה, מעין פרל מאיר מטרונה, גורפינקל נעם ממולדת, פרידמן שיר׳ יוסף, מתל ליאור לשמאל: מימין
 החברה, טל והמחקר הפיתוח צוותי ראש בתפקיד הנושא בירק- עוז׳ עומד משמאל, בישראל, דלוואל את ניהל לאחרונה שעד לבסק׳ ויואב מהמ־׳ב)נעה( תנוכי בעולם,בועז הפרוייקטים

v האוטומטית החליבה מערכת ״צור את !הוביל m s

 של והמחקר הפיתוח צוותי ראש בתפקיד הנושא - בירק עוזי עומד

 .vms האוטומטית החליבה מערכת ייצור את והוביל החברה,

 הבית את ראינו (,Hamra) האמרה בחוות ביקרנו לסיור הראשון ביום

 כבוד, של במקום מוצב, שבו כמוזיאון, המשמש DeLaval גוסטב של

 הראשון. הספרטור גם היה החברה של הראשון המוצר

 של דגמים מותקנים שבו החברה של התצוגה באולם ביקרנו בהמשך,

 מכלי ,vms- האוטומטית החליבה מערכת חליבה, מכוני חליבה, ציוד

 חנות ממש לרפתן. עזר אביזרי במזרונים, מרופדים רביצה תאי קירור,

לרפת. ולהביא לקנות מושכת

 העולם, בכל DeLaval ידי על שנמכרים ומוצרים ציוד של הרחב ממגוון

 הפרה לחליבת המשמש האופנוע מיוחד, באופן עינינו, את משך

 הודו. כמו בארצות, שנמכר כפי הבודדת,

 החלב מכל תלוי ובצד החליבה מערכת האחורי במושב אדום, קטנוע

 שונים אביזרים וגם ולצאן לפרות חליבה מכוני מבחר מוצגים במקום

הפרות. לנוחות

 עם נפגשנו ־ בעבודתם שמצליחים ישראלים כמה מעסיקה החברה

 ובקידום בפיתוח שעוסקים שונים תחומים שמנהלים חבר׳ה כמה

 החברה שבו האופן על מהם ושמענו והרובוטים, החליבה מכונות

הארוך. לטווח חושבת

הרחב בעולם ופריסתה החברה על למשתתפים מסביר ירון ליאור

בשחזיה הרפתות
 באחת ואילו סגור מבנה בתוך משתכן העדר כל בשוודיה ברפתות

 הנמוכות, הטמפ׳ אף על בחוץ למלונות היונקים את הוציאו החוות

 והתמותה. התחלואה מאד ירדה שבו מוצלח נסוי לאחר וזאת,

 כפי או הגנה בבגדי עצמנו לעטוף נדרשנו בשוודיה בחוות הסיורים בעת

״קונדומים". המארח זאת שכינה

החלב מכל תלוי ובצד החליבה מערכת האחור■ במושב - אדום קטנועמתכוונן רחיץ, שהינו החולב, עומד שעליו מהמשטח מאד התלהבנו
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t₪₪₪₪₪₪mm₪₪₪B₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪H₪₪₪B₪KmBm
שם שגם ומתברר למבנה מחוץ מלונות גם ש ni אפשר■ ■

השוודי החליבה רובוט - האוטומטית החליבה מערכת

 4 למשך למרעה הפרות את להוציא רפתן כל מחייב החוק בשוודיה

יום: בכל לפחות שעות

 נוקשה הקפדה וישנה בארץ כמו נוקשים החוקים הסביבה איכות בעניין

 בארץ מאשר פחות אגורות, 70-50 הם בשוודיה החלב מחירי עליהם.

האירופאי. האיחוד בגלל

 חווה. לכל שיש לשטח בהתאם מוקצבות החלב מכסות

המשך דור יש השוודים אצל אצלנו, שנעשה למה בניגוד ההמשך, לדור באשר

 המשפחה. אותה ידי על היום עד שמתופעלת ו826 משנת חווה ראינו -

 עודף להן שיש חוות ויש בשנה ליטרים ו0,500כ- נותנות בשוודיה הפרות

 ייצור בעבור כסף יותר קצת ומקבלות עמיד חלב מייצרות הן ולכן חלב,

 הפרטיים. לצרכנים משווק והחלב חדשה נישה שזו משום זה, חלב

 ולמכולות לסופרים העמיד החלב את משווק הרפתן שכזו, בחווה ביקרנו

 מקבל שהוא המחיר את מעלה הוא זו ובדרך שלו הרפת של לוגו עם

החלב. בעבור

 שטוקהולם. של העתיקים בחלקים טיילנו הסיום, לפני האחרון, ביום

 הברוכה היוזמה על DeLavaH scr לחברות להודות מבקש אני

 הארגון על בישראל( DeLaval חברת )נציגת המדהימה גבאי ולאפרת

■ והליווי.

שוודיה של והקשה הקר האקלים בגלל נובע הרפת של הסגור המבנה

סטרילי להתלבש צריך העולם ברפתות בישראל, כמו שלא

ממושכת. לעמידה ונוח בגובה

 ובנסורת. במזרונים מרופדים הרביצה תאי ,vms^ של התצוגה ברפת

 את להרכיב בעיקשות מנסה - vms האוטומטית החליבה ומערכת

.לייזר קרן בעזרת לפטמה הגביע

 לנו מוכרים שלא בתחמיצים מואבסות הפרות כיצד ראינו לאלו בנוסף

 ותלתן. שעורה חיטה על ומבוססים - בארץ

טוב. מאוד שלו הריח אבל מאוד כהה נראה התחמיץ של צבעו

צח אוויר לנשום - במבנים ולא באחו פדות
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