סיור רפתנים להולנד
בר-מגן

בסוף חודש אפריל יצאנו עם קבוצת רפתנים לסיור בהולנד,
להיכרות עם חברת  ,)Sloten( Trouw nutritionמהמובילות בעולם
בייצור תחליפי חלב ותוספי מזון לבעלי חיים .החברה משווקת
תחליפי חלב  ,SPRAYFOכ  50שנה ל  23מדינות בעולם :מדינות
האיחוד האירופי ,אסיה על כל חלקיה ,מדינות המזה"ת ,ואפריקה.
מטרות הסיור היו להכיר את ייחודיות שיטת הייצור של תחליפי
החלב  , Sprayfoללמוד על שיטת הגידול  LifeStartולבקר במשקים
ההולנדים לצורך החלפת ידע.
בסיור השתתפו  12מנהלי רפתות ויונקיסטים ,ממגוון משקים
בארץ -צפון ,דרום מושבים וקבוצים.
הביקור נפתח בסיורים בשני מפעלי החברה ,ב  Slotenו .Deventer
המפעל ב  Slotenהוא המפעל בו מייצרים את חומר הגלם העיקרי
לתחליף החלב בטכנולוגיה ייחודית ותחת בקורת קפדנית ביותר..
עקבנו אחר תהליך הייצור החל בקבלת חומרי גלם תוך ביקורת
קבלה פרטנית לכל משלוח ,ולכל אורך התהליך ,שכולל פסטור (נוסף
על הפסטור במחלבה) ,הומוגנציה של שומן ,ערבול עם חלבון ולקטוז
תוך בתהליך ( spray dryייבוש בהתזה) .תוצאות התהליך -חלקיקי
שומן אחידים בגודל  2מיקרון ,וייצור חלקיק המורכב מליבת שומן
עטופה בחלבון ,כאשר כל אלו תורמים לנעכלות מיטבית אצל יונק.

ת א רי ך ה י ד י ע ו ן
כ ר ך  , 1גי ל י ון 1

תודות הלקוחות:
It's time to say good bye.....
I'm coming home, coming home....
זמן לומר תודה ענקית לחברת בר מגן על הסיור המדהים,
לחברת  Sprayfoעל האירוח המפנק ,לכל הרפתנים
שאירחו אותנו ופתחו בפנינו את שער הרפת שלהן ולימדו
אותנו שאפשר גם אחרת( ..משק סיבוני – תל עדשים)

מכלי אחסון

סקיצת חלקיק אבקה
שומן

חלבון ולקטוז

חומרי גלם נוזליים

ייבוש בהתזה

תוצרת המפעל ב  ,Slotenאבקת החלב ,מועברת למפעל ב
 ,Deventerשם מתבצע ייצור תחליפי החלב השונים בהתאם
לפורמולות השונות ,וכן האריזה .התהליך כולו מתבצע תחת
ביקורת קפדנית ביותר ,ובאוטומציה מלאה ,ללא מגע יד אדם.
במשרדי החברה קבלנו סקירה על החברה ,על תהליכי הייצור
וההפצה ועל היתרונות הטכנולוגיים שמביאים לאופטימיזציה
בהזנת היונק .בנוסף למדנו על שיטת גידול היונקים המתקדמת –
 ,LifeStartשמתמקדת בממשק מיטבי ,שיכון נכון והזנה מוגברת
לעגלות לתחלופה.
במסגרת הסיור ביקרנו מספר משקים .היינו בשתי חוות המחקר
של  ,Trouw Nutritionלגידול עגלי פיטום ולגידול עגלות לתחלופה.
במשקים בהם בקרנו ,התרשמנו ממשק גידול היונקים .ראינו את
יישום שיטת  LifeStartהן מבחינה ממשקית והן מבחינה תזונתית
ואת יתרונותיה  .ניתן היה להתרשם מהמבכירות שגודלו ע"פ שיטת
 ,LifeStartמגילאי התעברות ,התנובות גבוהות בתחלובה הראשונה
והשנייה ושרידות ממושכת של הפרות הבוגרות.
האירוח היה נדיב ומסביר פנים ,כיד המלך ,ועל כך תודה רבה
לחברת . Trouw nutrition
אנשים טובים ומקצועיים עם הרבה רצון ללמוד וללמד ,שתענוג היה
להעביר איתם גם את זמן הלימוד המקצועי וגם את הזמן החופשי,
בהחלפת ידע ,חוויות ,צחוקים וסיפורים אל תוך הלילה...
אז כן ,היינו ,היה נפלא ,וכבר מתחילים לתכנן את הסיור הבא....

תודות הלקוחות:
חברים טובים,
אני על הרכבת לסכיפהול ,כבר מתגעגע .
מבלי לסכם ו /או לקחת אחריות ,אני רוצה ראשית להודות
לאנסטסיה ולחברי בר מגן ,שהביאוני הלום ,לחברי המשלחת
שנחשפתי וגיליתי לראשונה ,כמובן למארחינו וביחוד לתיאו
(התיון) ,שנתן נשמתו והעביר את חוכמתו אלי/נו .
אז בינתיים תודה גדולה חיבוק חזק ויישר כוח לכם שתצליחו לייצר
למכור ולעזור לנו להיות יותר טובים .
ביתי וליבי פתוחים לכם בביזנס וגם סתם לביקור ולשיח( .משק
אורן – אלון הגליל)

