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מהדורה מיוחדתמשק הבקר והחלב 400 פרויקט הכי הכי

הכי צל"ש
רפת חלב האחים דמתי 

בחרנו לבקר הפעם את עזריאל דמתי ואשתו המתפעלים רפת מודרנית 
עם כל הפיתוחים הכי חדישים של חברת s.c.r עזריאל הוא דור שלישי 

לרפתנים בני המושב •

דגש על אוטומציה ומודרניזציה. עזריאל וענת דמתי

המכסה 2.2 מיליון 175 חולבות, 3 חליבות ביום, החלב 
משווק לשטראוס. המכון הכי חדיש מבחינת אבזור, פרלל של 

scr 30 עמדות של חברת

 ענת אשתו היא האחראית על נושא רפואת העדר ואילו 
עזריאל מנהל את הרפת בשוטף. עזריאל: ״לפני כשנה שדרגנו 

את מכון החליבה כולל תוכנה וזאת לאחר שדרוג התגים 
האלחוטיים המדווחים על מצב הפרה כולל עומס חום". 

בעזרת הטכנולוגיה, יודעים בני הזוג מתי לצנן בזמן הנכון 
"כיום אנחנו מצננים את העדר 6 פעמים ביום ובקיץ נוסיף 
צינון לילה, הזמנו מקרב מזון של איראה אנחנו מקרבים 6 

פעמים" עזריאל ממשיך ומציין "הכנסנו תגים ליונקים מגיל 
0 מעקב צמוד אחר העגלות מהרגע שנולדו. למעשה הפרות 

מושב אחיהוד הכי צל"ש
במסגרת הפרויקט בחרנו לציין לשבח את המושב השיתופי 

אחיהוד שבצפון הארץ, מושב וותיק שידע משברים אך 
חבריו החליטו כי במקום לקטר על המצב פשוט לעשות 

והקימו פארק רפתות חדש ומודרני בסמוך למושב. לקראת 
שנת 2009 בעקבות הרפורמה, החל פרויקט העתקת 

הרפתות לפארק, בהשקעה כספית גדולה וכיום פועלות 
בפארק 6 רפתות שיתופיות ובמושב כולו 24 רפתות, 

כ-1500 במושב כולו, ריכוז הרפתות הגדול בארץ )בבאר 
טוביה המכסה גדולה יותר(. 59 המשפחות המתגוררות 

במושב, מתפרנסות ברובן המכריע מחקלאות. 

כל הטוב הזה מתחיל
בחלב שלכם
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השקעה לטווח ארוך. רפת עוז החלב

מחוברות אלינו און ליין 24 שעות גם כשהיינו בחו״ל". מזון 
מחברת אמבר. עזריאל נזכר בעבר "ההורים שלי ניהלו את 
הרפת ואנחנו עזרנו להם בעיקר בצורה ידנית. הגענו למצב 

שהרפת לא מכסה את עצמה וההורים רצו לסגור את הרפת. 
וכאן אמרתי לעצמי או שאני סוגר או שאני הולך על מחשוב 

ושדרוג ומשקיע כסף. ואז אמרתי לעצמי כי במשמרת שלי 
הרפת לא תיסגר ודברנו עם השותפים והחלטנו ללכת על 

שדרוג ואוטומציה". 

אתם מרוצים?
״כיום ברוך השם מתפרנסים בכבוד למרות שיש שחיקה 

ברווחיות. אנחנו צריכים להתייעל כל הזמן, בשביל לשרוד 
צריך להתייעל ולגדול. כיום המכשור שיש לנו הוא הכי 

עדכני שיש ובזכות scr שדרגנו את הרפת ואין ספק שללא 
השדרוגים ואוטומציה לא היינו שורדים, זה מעלה את 

התפוקה ואיכות החלב, מבלי להזכיר את נושא ההתעברות 
וחיסכון ואנחנו מקבלים און ליין את כל המידע הרלוונטי 

על הפרה, מעקת חום, דרך התעברות, המלטות, מצוקה 
בהמלטות, העלאת גירה ועוד״. 

ענף החלב?
״עד שלא נדע איזה ממשלה תקום ולא נדע מי יהיה שר 

החקלאות ושר האוצר, לא נדע. אבל בכל מקרה חייבים כל 
הזמן להתקדם, אי אפשר לעצור, להתייעל ולגדול זה ענף שכל 

הסמן דורש השקעות. ▲ 

רפת "עוז החלב" 
ואי אפשר שלא להזכיר את רפת "עוז החלב" של שבט 

מנצור המוכרת מאוד בקרב אנשי הענף, מעוז, 'ראש 
ממשלת' הרפת המשפחתית ושר האוצר, הוא איש 

המאמין בענף ואף השקיע ומשקיע את כול הונו ברפת 
המשפחתית וחינך את ילדיו ונכדיו לעבודה קשה. הרפת 

בעלת 4 מכסות, 5.2 מיליון ליטר לשנה מכסה, כ-220 
חולבות, 3 חליבות ביום מכון scr 24 עמדות. מרכז 

מזון אמבר שער העמקים הרפת מייצרת חלב מהדרין 
למחלבת שטראוס. רפת "עוז החלב" היא רפת שהתכוננה 

לעתיד ואין בכלל ספק כי היא דוגמא נהדרת לרפת 
משפחתית עתידית המשלבת מספר מכסות והשקעות. 

קשה שלא להתפעל מהרפת החדישה של שבט מנצור 
המורחב וההשקעות האדירות שנעשו בשנים האחרונות 
ברפת, בציוד, בתשתיות ובמבנים. אין בכלל ספק כי זוהי 

מהרפתות המושביות המרשימות ביותר שראינו. 

LifeStart לעתיד בריא

Lifestart הינה תכנית הזנה מתקדמת שמטרתה לנצל את הידע המדעי 
והמעשי לצורך שיפור הביצועים של פרות החלב.

תכנית Lifestart מכוונת לגמילה יעילה. התכנית מסייעת לרפתנים לבנות 
יסודות חזקים ליצרנות העתידית של העגלות ע"י כך שהיא מספקת גישה 

מקיפה לגידול יונקים.

תחליפי חלב Sprayfo הינם תחליפים המיוצרים באיכות גבוהה, בעלי 
פורמולה עשירה המביאה לגדילה יעילה ולעגלים חזקים ובריאים. תחליפי 
Sprayfo מספקים את הבסיס לכל תכנית הזנה טובה ומסייעים להנחת 

בסיס מוצק ליצרנות עתידית טובה.

חדש!חדש!חדש!

טל׳: 09-7603020, 073-2566742
www.bar-magen.com :אתר | marketing@bar-magen.com :דוא״ל

שיווק, תמיכה והדרכה מקצועית:
צפון: אנסטסיה 054-4402420, דרום: ניר: 050-7988430


