
 

Um impressionante começo para a fábrica de laticínios TianNing  
 

Projeto criado, supervisionado e equipado por Afimilk - funcionando na China 

AFIKIM, Israel, 5 de junho de 2014 /PRNewswire/ -- TianNing, um novo projeto de laticínios 
na província de Ningxia na China iniciou de forma impressionante. O projeto foi coordenado 
por Afimilk e está equipado com o sistema de ordenha e gerenciamento de rebanho da 
Afimilk; a fazenda foi planejada para abrigar 6.000 vacas e 4.000 bezerros.  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130926/642356-a ) 

Para ver o Press-Release Multimídia, clique aqui:  
http://www.multivu.com/mnr/71400534-afimilk-impressive-start-tianning-dairy-farm 

Os resultados foram incríveis: atualmente, mais de 3.000 vacas estão sendo ordenhadas - a 
primeira lactação - e uma produção diária média de 30 kg/vaca. A produção de leite anual é 
de mais de 9.400 litros/vaca. 

O sistema de ordenha da Afimilk está funcionando de forma impecável e o software AfiFarm 
fornece toda a informação exigida para um gerenciamento eficiente de rebanho: detecção de 
calor, agendamento de visitas de veterinário, monitoramento preventivo de saúde, etc. 

Ao mesmo tempo, os gerentes de TianNing participaram de um curso sobre fábrica de 
laticínios durante dois meses em Israel. Planejado e organizado por Afimilk, o curso se 
concentrou no software de gerenciamento de rebanho AfiFarm, e questões como 
gerenciamento de grandes rebanhos, organização de uma grande fábrica de laticínios, 
práticas de ordenha, nutrição e fertilidade. 

"A nova fábrica de laticínios na China está crescendo rapidamente com a ajuda do sistema 
da Afimilk e o apoio profissional da empresa", disse o Sr. Feirui, Gerente-Geral da Empresa 
TianNing. 

Como a experiência da Afimilk prova que a supervisão profissional e o treinamento contínuo 
criam bons resultados nestes projetos, um consultor israelense e um assistente treinado pela 
Afimilk permanecem na fazenda.  

A província de Ningxia, na China norte-central possui um clima continental semiárido, 
adequado para a fábrica de laticínios. As condições aqui são apropriadas para produzir 
forragem de boa qualidade, silagem de milho e alfafa. 

Não é surpreendente que o investidor do projeto, Chongqing (TianNing) Agriculture 
Investment Co., esteja procurando atualmente replicar este projeto em outras províncias 
chinesas. 

Sobre a Afimilk 

A Afimilk fornece aos produtores de laticínios a tecnologia e o conhecimento para a produção 
lucrativa de leite de alta qualidade. O pensamento criativo e a comprovada expertise da 
Afimilk continuam a liderar a indústria de laticínio através de avançada tecnologia e 
apresentando melhorias inovadoras que correspondem às mudanças nas necessidades do 
setor. A empresa lidera no setor de softwares de gerenciamento e sensores, com sistemas 
instalados em mais de 50 países. 



Você está convidado para nos conhecer na World Dairy Expo China em Xi'an entre 13-15 de 
junho de 2014, estande B4303-B4312. 

Para mais informações, visite nosso website: http://www.afimilk.com/ 

Informação de contato:  
Sra. Noa Yonish, Gerente Marcom, Tel: +972-50-7589973, mail: noa@afimilk.co.il  
Sra. Lu Jing, Gerente de Marketing China, Tel: +86-139-17266378, 
mail: lujing@afimilk.com.cn 

 

 


