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משק הבקר והחלב 386

שוק החלב הסיני נמצא בעלייה מזה מספר שנים. הסיבות 
לכך נעוצות בביקוש העולה לחלב ומוצריו, בין היתר כתוצאה 

מההקלות שפרסם הממשל הסיני בסוף 2013, באשר למדיניות 
הילד היחיד במדינה. בנוסף, צמיחה כלכלית של השוק’ בעיקר 

בקרב המעמד הבינוני גבוה, הביאה לדרישה של מוצרי חלב 
איכותיים. בשנים האחרונות וביתר שאת בעקבות משבר 

איכות החלב בסין בשנת 2008 )שימוש בחומר רעיל מלמין 
להעלאת אחוזי החלבון שגרמה להרעלת תינוקות(, בחרה 

הממשלה הסינית לעודד הקמת רפתות ענק עם ניהול ובקרה 
יותר טובים על חשבון רפתות קטנות ובהמשך נכנסו לשוק גם 

משקיעים זרים וחברות בינ"ל אשר בבעלותם רפתות רבות. 
מגמה זו נמשכת ו-SCR סיפקה טכנולוגיה למאות רפתות ענק 

בשנים האחרנות.
 

שוק צומח
שוק החלב נחשב לשוק צומח בסין. אמנם הצריכה האישית 

נמוכה בהרבה מישראל ומדינות מערביות אחרות )צריכת 
החלב של הסיני הממוצע היא רק 12 ליטר בשנה, לעומת 180 

ליטר בישראל, 210 ליטר בארה"ב ו-300 ליטר באירופה( 
 SCRאולם קצב הגידול היה כ-300% בעשור האחרון. חברת

החלה לפעול בשוק הסיני ב-2009 ומיצבה את עצמה כספק 
מוביל של טכנולוגיות מתקדמות לניטור הפרות, ניהול חליבה 
והעדר. לאחר רכישת SCR על ידי Allflex, אוחדו הפעילויות 

בסין וכיום מנוהלות תחת גג אחת.
הרפתות במדינה מרוכזות כיום בצפון סין וחלקן בבעלות 

 NESTLE ממשלתית או של מחלבות ענק כדוגמאת
ו-FONTERRA. כך למשל, הקימה NESTLE לפני כ-3 

שנים את ה"אקדמיה לניהול הרפת" בצפון המדינה, באחת 
ההשקעות הגדולות ביותר של החברה אשר מטרתה ללמד 

את הסינים שיטות מודרניות ומתקדמות לייצור חלב וניהול 
רפתות. כך, הטכנולוגיה של SCR נבחרה כסטנדרט לניהול 

ביקורו של נשיא סין ברפת הגדולה 
 scr בעולם המנוהלת על ידי חברת
גרם לסקרנות רבה והביא לתודעה 
התקשורתית את שוק החלב בסין 

הצומח במהירות רבה ונחשב כבעל 
פוטנציאל להיות הגדול בעולם •

ראובן זלץ

שוק החלב הסיני
בצמיחה מתמדת

מנהיג סין בביקור במהלך הביקור ברפת
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ניטור הפרות ואנשי המקצוע של החברה הינם מדריכים 
פעילים בחווה.

5 מיליון חולבות
בסין יש כ-5 מיליון חולבות, מספר נמוך ביחס לגודל המדינה 

והיקף ייצור החלב נמוך מ-40,000,000 ליטר בשנה. אולם, סין 
ממשיכה לייבא כמויות גדולות של אבקת חלב והגדלת היוצור 

המקומי של מיצרי חלב איכותיים נמצא בראש סדר היום 
והוכחה לכך ראינו בחודש שעבר כאשר נשיא סין, שי ג'ינפינג, 
הפתיע בביקור ברפת הגדולה בעולם, הממוקמת במחוז הייבה 

כ-300 קילומטר צפון מערבה לבייג'ינג, וכוללת טכנולוגיה 
מתקדמת לניטור הפרות והחלב שפיתחה SCR. לקראת ראש 

השנה הסיני בוחר הנשיא 3-4 ביקורים משמעותיים ואחד 
מהם היה השנה ברפת העצומה הזו. בכך הביע הנשיא את 
חשיבות נושא ייצור החלב האמין והשימוש בטכנולוגיות 
מתקדמות. הרפת כוללת 9 קרוסלות ענק ו-13,000 פרות 

חולבות ומיועדת לגדול ל-40,000 פרות בשנה-שנתיים 
הקרובות. בנוסף לרפת הוקם במקום מחלבה לעיבוד החלב 

ויצור מזון לתינוקות ומרכז מבקרים ענק המאפשר למבקרים 
לצפות בכל תהליך היצור מהפרה ועד למוצר המוגמר תוך דגש 

על שקיפות ואיכות המוצר.

scr טכנולוגיית
את הרפת, בבעלות פרטית של מספר משקיעים ובעידוד 

הממשלה , בחרו הבעלים לצייד בטכנולוגיית SCR בעיקר בשל 
היכולת לספק מידע מדויק ורלוונטי יחד עם אמינות מוצר 

גבוהה ודרישות תחזוקה נמוכות. המבנה הניהולי של הרפת 
מתקיים עפ"י סטנדרט בינ"ל; הצוות המקצועי המקומי של 

SCR תומך גם ברפת עצמה וגם תמיכה מרחוק, כאשר נבנתה 
עבורם תוכנית הדרכה בתחומי הפוריות הבריאות והממשק 
הכוללת הדרכות חודשיות ותמיכה צמודה במטרה לוודא כי 
יכולות הטכנולוגיה מנוצלות באופן אופטימלי. "הטכנולוגיה 
של SCR התקבלה בצורה יפה ומוצלחת ע"י הצוות המקומי" 

מספר יואב לבסקי, מנהל AllFlex/SCR במזרח אסיה. "הרפת 
מקבלת סובסידיות ממשלתיות ויש כאן רצון עז להצליח 

ולגדל דור חדש של רפתנים. היום זה כבר לא המצב כמו לפני 
שנים בהן כניסה של טכנולוגיה למדינה היוותה איום בחיקוי 

- לסינים יש עניין רב ללמוד עם יכולות אדפטציה מרשימות". 
אומר לבסקי. 

יואב עבר לגור עם משפחתו בבייג'ין לפני כשנתיים, כאשר 
מונה לתפקיד. פעילות החברה מנוהלת מהמשרד בביג'ינג 
באמצעות צוות מקומי של אנשי מכירות, תמיכה והדרכה 

מקצועית. המעבר לסין לא היה קל ללבסקי ומשפחתו, אשר 
חיים בארץ בקיבוץ רמת השופט. אולם, כמי שחי במדינות 
שונות בעולם, בתפקידים שונים, ההסתגלות היתה יחסית 

מהירה והיום יואב, שתי בנותיו ואשתו מתילדה מוצאים 
עניין רב במדינה. ההחלטה להציב מנהל ישראלי בסין נבעה 

מהגידול המשמעותי בפעילות בסין ובמדינות נוספות במזרח 
אסיה. SCR שותפה במיזמים רבים הקשורים לתעשיית 

החלב, הצוות המקומי והשותפים העיסקיים הקימו מערך 
מפואר של תמיכה ושירות ואין ספק כי ההימצאות בשטח 

משפיעה משמעותית על העסקים של החברה במדינה. החברה 
צופה כי הפעילות בענף תלך ותגדל וטכנולוגיות חדשות 
ומתקדמות ימשיכו להתקבל בברכה ע"י העם הסיני.   ▲

את הרפת, בבעלות פרטית 9 קרוסלות ענק. הרפת הגדולה בעולם
של מספר משקיעים ובעידוד 

הממשלה , בחרו הבעלים לצייד 
בטכנולוגיית SCR בעיקר בשל 

היכולת לספק מידע מדויק 
ורלוונטי יחד עם אמינות מוצר 

גבוהה ודרישות תחזוקה נמוכות
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