שיפור בתנאי העבודה של הרפתנים -
רפת בלי "ריח של רפת"
כשהרפתנים בקיבוץ כרמיה מסתובבים בקיבוץ כבר לא מתרחקים מהם...
מכון החליבה החדש פועל כמרכז טכנולוגי עם שירותים לפרות ואוורור.
הסועדים בחדר האוכל הסמוך לא חשים בצחנה ויכולים להנות מארוחתם.
בקיבוץ כרמיה הושלם פרויקט של רפת ומכון חליבה בסטנדרטים עולמיים ,הכוללים
מערכות אוורור מתקדמות ושירותים מיוחדים שפותחו עבור פרות המונעים את ריח
הפסולת .חברת צ.ח.מ אפיקים ,המתמחה במערכות ניהול ומחשוב בענף החלב ,התקינה
ברפת כרמיה מערכות הייטק ,המעבירות את עבודת הכפיים אל המסך השטוח.
לדברי יורם שפירר ,מנהל רפת כרמיה ,מרבית העבודה ברפת נעשית על ידי מחשבים,
בסביבת הייטק ובאווירה נעימה ללא ריחות .השיפור בתנאי העבודה ברפת מושך לענף
נוער ונשים שבעבר לא רצו לעסוק בתחום .דור חקלאי העתיד מחפש סביבת עבודה נוחה
באווירת הייטק ,ללא ריחות קשים והדבר נכון גם לעובדים הוותיקים.
בשל גודל הרפת אין לעובדים אפשרות לעקוב באופן אישי אחרי המצב והתפוקה של כל
פרה .מערכת המיחשוב החדישה כוללת ציוד חליבה ומערכות ניהול "אפילאב"
ו"אפיפארם" שמאפשרות לרפתנים לאסוף נתונים על  033הפרות ברפת ,גם כשהם אינם
נמצאים באופן פיזי ברפת .ניתוח של נתוני החלב ומידע על תפקוד הפרה נאסף על ידי
מחשבים ומועבר למסכים השטוחים לעיני הרפתנים .המערכת שולחת התראות במקרה של
שינוי משמעותי בהתנהגות הפרה ,שעלול להעיד על בעיה בריאותית.
שפירר מוסיף שנטרול הריחות נעשה על ידי שירותים מיוחדים לפרות .בעבר העובדים
ברפת נאלצו לפתח רפלקס של התרחקות בכל פעם שרואים שהפרה מרימה זנב,
כש"הנוהל" אינו פתרון נעים לעובדים ומרתיע רפתנים חדשים .ברפת החדשה הותקנו
שירותים מיוחדים לפרות שהן מבקרות בהן לפני החליבה והפסולת מסולקת מן מכון
החליבה ללא ריח .הרפת סמוכה לחדר האוכל של הקיבוץ ,אבל הסועדים לא חשים
בריחות צחנה ויכולים להנות מארוחתם.
הפרות נהנות מתפריט מיוחד של מזון בריאות שהוכן בעזרת יעוץ תזונתי ,שעובר בדיקה
מקדימה לאיתור עובש ורעלנים .המכון מאפשר כיום חליבת  82פרות בו זמנית עם
אפשרות להרחבה בעתיד.
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