
 בענפי החקלאות. טכניות מברשותשל  חדשנות ופתרונות טכנולוגיים בשימוש

ביישומים חקלאיים רבים. מברשות של שימוש במברשות הגדולה חקלאים רבים הבינו את החשיבות 
וצמצום באיסוף הפרי בשדה, בטיפול בפרי בבתי האריזה אשר שימוש מושכל בהן עשויות לסייע 

  לאורך כל "שרשרת המזון" של הטיפול בפרי ובירק עד הגעתו ללקוח.הבזבוז ואובדן התוצרת 
עומדת וכן התאמת המברשות לסוגי הפירות והירקות התאמת המברשת לכלי החקלאי הייחודי 

  .יש–בבסיס חשיבת הפיתוח של חברת פרו
 ו מאדוביחד הרחיב צוות פיתוח המוצרים הבין את היתרון בשיתוף פעולה עם יצרני המיכון החקלאי

 לשימושים רבים.את מגוון המברשות והתאימו אותן 
 דוגמאות רבות לכך: איסוף זרדים בכרם, איסוף פרי החוחובה, 

 מברשת צלחת עם סיבי ניילון ארוכים הנכנסת לתוך צמח החוחובה ומוציאה מתוכו את הפרי שנקטף, 
 ת אטימה למרססים מברשוכדי לשפר את תהליך הייבוש,  השקדיםסט מברשות המסייע בהפיכת 

 
או מברשות , שעועית ואפונה משתמשים במברשות גליליות בצל, צנוניתבקומביינים לאיסוף גזר, 

 להרמת היבול והעברתו למיכל האיסוף. צלחת

 

 
 

במפעלי המזון,  ,המברשות משתלבות בהדרגה בכלים הממוכנים בשטחי הגידול של הירק והפרי
, במנפטות ובחממות מסייעות המברשות במיון, שמירה על איכות התוצרת מפעלי המיצים והשימורים

ושינועה בצורה בטוחה לאורך כל מהלך הייצור. יתרונן הגדול של מרבית המברשות בבתי האריזה, 
 ובמידת הצורך לשלבן עם חדשות. מספר עונותשניתן לחדש ולשפץ אותן לאחר 

 
ימוש במברשות ולפיכך פיתחה יכולות גבוהות יש זיהתה את היתרונות הרבים בש –חברת פרו 

בשיפוץ המברשות. הורדת הסיבים, חידוש גוף המברשת והכנסת סיבים חדשים בהתאם לדרישות 
 בית האריזה.

סייעות בניקוי הפרי מ, מברשות המסתובבות בתוך תופים, בשילוב מים הפולישר לגזר ותפוחי אדמה
 ולישר אשר פועלות בהצלחה במרבית בתי האריזה.החברה התמחתה בשיפוץ מברשות הפאו הירק. 

רים במכונות שטיפה זבתי אריזה רבים הבינו את הצורך בניקיון יומיומי של רצפת הייצור ולשם כך נע
מפעלים בעלי חצר  שונים. למכונות אלו מברשות צלחת, שגם הם ניתנות לחידוש ושיפוץ. מסוגים

 ואיסוף הלכלוך.גדולה מפעילים גם מטאטאים מכניים לניקוי 

 
 
 



בתחום הרפתות מרבית המברשות הינן בשימוש ידני, ניקוי שקתות, בקבוקי הגמעה ודחיפת המזון 
לכלובים. מעטים הם הרפתנים ששילבו מברשות בניקוי העטינים לפני חליבה, וכך גם בהכנת מתקני 

יותר, על הגדלת תפוקת  גירוד בחצרות. רפתנים ששילבו אצלם מתקני גירוד דיווחו על פרות רגועות
 החלב, אולם מחקר מסודר ונתונים ברורים עדיין לא נעשה.

מתקן ובו מברשת גלילית המותקן בקדמת הטרקטור ודוחף את המזון יש בע"מ –פרולאחרונה פיתחה 
לאבוס. יתרונה הגדול של המברשת הוא בסיבי הניילון שלה וכך אין מגע של ברזל או חלודה עם 

לפרה. אין חשש לבליעה של חומרים מתכתיים והמברשת המסתובבת מבטיחה פיזור המזון המוגש 
 שווה ואחיד של כל המזון.

 
 
 
 
 
 

גם שאר ענפי החקלאות הבינו את היתרונות הטמונים בשימוש במברשות. אם במברשות ספירליות 
לניקוי ביצים, לאיסוף ביצי הדגים בתקופת ההטלה, מברשות לניקוי הבריכות מאצות ועד מברשות 

 ניקוי תאי הטלה ועוד.
 

לך  לחסוך עשוייםיש יאפשרו לך ביצוע טוב יותר של המשימה, ואף  –שימוש נכון במברשות של פרו 
 כסף וזמן. פנה לצוות הטכני של החברה ופנייתך תענה באדיבות ומהירות.

 
 יש בע"מ. מברשות תעשייתיות –פרו 
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