
Israeli School for Dairy Farming Technology 
Escola Israelita de tecnologia na Exploração Leiteira 

Convidamo-lo a aprender como as Vacas Israelitas  produzem 12,000 Kg de leite por dia ! 

A industria de leite em Israel é líder do setor da agricultura de Israel e cobre as 
necessidades de todo o País.  A produção de produtos Lácteos em Israel triplicou desde  
1950 em virtude de utilizar as tecnologias mais avançadas incluindo ordenha 
computorizada  e sistemas de alimentação , sistemas de arrefecimento e ventilação das 
instalações  , e equipamentos para processar o leite. A Escola de leite de Israel disponibiliza 
muito mais do que apenas um seminário — nós oferecemos uma experiência.  
 Os Tópicos principais do nosso Programa incluem :: 
• Uma visão geral dos mais recentes desenvolvimentos da indústria Leiteira de Israel  
• Tecnologias Modernas e Maneio em explorações Leiteiras de elevada produção 
• Maneio da Nutrição , princípios e regras alimentares  
• Produção muito elevada sujeita a temperaturas muito elevadas e em situações de 

stress pelo calor  
• Reprodução e maneio da fertilidade  
• Aspetos económicos do maneio da exploração de leite  
• Qualidade de leite e Saúde do Ubere   
• Criação de vitelos e novilhas  
• Saúde e prevenção de doenças 
Experiência de ensino Hands-on ( prática): 
• Uma Exploração familiar com 40-50 vacas em lactação 
• Uma cooperativa Kibbutz de leite com  300-400 vacas em produção 
• Visita ao centro Israelita de inseminação e organização da população bovina   
• Visita  a um fabricante de software para o maneio da exploração de leite  
• Visita a um centro de produção de alimentos para vacas e a uma fábrica de rações  
Atrações Turísticas: 
• Disfrute da sua estadia em Israel e visite as cidades Santas de Jerusalém e de Nazaré 
• Estão disponíveis outras atrações turísticas tais como o Mar Morto , e muito, muto 

mais  
 
A Escola de Leite  propriedade do Sr. Ofier Langer. Ofier obteve um Master em Agricultura  
atribuido pela Universidade de Jerusalém . Possui 15 anos de  experiência e trabalhou na  
TEVA Pharmaceuticals— o maior fabricante de genéricos do mundo—como Senior 
International Marketing ( Gestor Senior de Marketing Internacional ) 
Manager( gerente ) em veterinária e saúde humana em diversos mercados internacionais o 
que lhe permitiu abrir portas a muitas companhias Israelitas.  
Mais recentemente, Ofier trabalhou durante  5 anos como  Vice  
Presidente da Afimilk. 
 
Para mais informações contacte-nos por e-mail  por favor através de  
info@dairyschool.co.il  

www.dairyschool.co.il  
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