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 ומוצריו. חלב ושיווק ייצור בענף: התכנון נתוני <יזת מרכזת החלב מועצת
 בשמונת המגמות <יות זה, במץומו מנתח המועצה כלכלו תמיר, לירון

השנה. לסיכום תחזית ונותן 2003 שנת של הראושוני□ החודשים

 בקר חלב ייצור
ברפתות

 מבוססת תחזית
1  קליטת נתוני על 1

׳נואר-יול׳ בחודשים חלב
 סופ״ם לא ונתונים 2003

 בשמונה אוגוסס. לחודש
 של ראשונים חודשים
מילי 765 נקלטו השנה,

 784 לעומת ליטרים ן!
 ה״צור מכסת אשתקד.

ליטרים, מליון 1,149 על עומדת זו לשנה
 ירידה - אשתקד ליטרים מליון 1,170 לעומת

 על ה״צור עמד 2002 בשנת .1.78% של
ליטרים. מיליון 1,154

dk השנה, בהמשך גם משט1 זולו מגמות ,נ נניח 
 נמוכים וביקושים קבזע Kir1 של עמדה הנחת תחת1

 החזויה הצריכה כי נקבל הגלידה, תעשיית של יותר
 שומן ועפ״י ליטרים מיליון 1,130כ- היא חלבון עפ״י

מיליון. 1,100כ-

המכסות, צמצום השפעת כל כ׳ נניח, אם
 כי נצפה ה״צור, בהקטנת ביטוי ליד׳ תבוא

עפ״׳ ליטרים. מיליון 1,134 על יעמוד ה״צור
 ה״צור הראשונים, החודשים שמונת נתוני

 מהייצור 2.48%ב- נמוך 2003 בשנת
 נניח אם .2002ב- המקבילים בחודשים

 ה״צור כ׳ נצפה השנה, בהמשך דומה מגמה
 שתי ליטרים. מיליון 1,126 על יעמוד

התפלגות מניחות (1,134-1 1,126) התחזיות

בלן * ת בל צ ע ב מו ל ח ר ה ב טו ק או ( 20 03)

 לטובת מכסות מהתפלגות שונה, ״צור
 יהיה לא כ׳ נניח, אם בקיץ. ״אור הגברת

 בקיץ המכסה להתפלגות ביחס ״תר, ״צור
 ליטרים, 1,110מ־ פחות של ל״צור נצפה הרי

 התנהגות קיצוני, ביצוע א׳ הדבר משמעות
סבירה. לא

 בשנים ה״צור התנהגות לאור סיכום:
 יעמוד ה״צור סך כ׳ להניח ניתן האחרונות,

- על  של סט״ה עם ליטר, מיליון 1,130כ
- פחות  כוון. לכל 1%מ

 ליטרים מיליון 10כ־ ״וצרו כ׳ נניח, אם
 כ- ״וצרו 2002 )בשנת עודף חלב במסגרת

 שהייצור הרי עודף( כחלב ליטרים מיליון 17
 ליטרים מיליון 1,120 יהיה המכסה במסגרת

.1%כ- של סט״ה עם

 בחלב רכיבים תכולת אומדן
הגולמי

 בשבעת הממוצעת החלבון תכולת חלבון:
 על עמדה השנה, של הראשונים החודשים

 המקבילה בתקופה 3.22% לעומת 3.23%
 כ׳ נניח, אם .0.5% הגידול מגמת אשתקד,

 דומה, תה״ה השנתי בממוצע הגידול מגמת
 הממוצעת החלבון תכולת כ׳ שצפוי הרי

 3.23% לעומת 3.24% על תעמוד השנה,
אשתקד.

 בשבעת הממוצעת השומן תכולת שומן:
 על עמדה השנה, של הראשונים החודשים

 המקבילה בתקופה 3.48% לעומת 3.58%
 נניח, אם .2.8% של גידול מגמת - אשתקד

 תה״ה השנתי בממוצע הגידול מגמת כ׳
 השומן תכולת כ׳, שצפוי הרי דומה,

 לעומת 3.62% על תעמוד השנה, הממוצעת
 המוצקים בתכולת לגידול אשתקד. 3.52%
להיות עשויות ביניהם, ביחס ולשינוי בחלב
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הראשונים: החודשים בשבעת חלב מוצר׳ שיווק - 1 מס׳ סבלה

% מגמה ב-  חודשים 7 - 2003
טון אלפי ליטרים/

 חודשים 7 - 2002
טון אלפי ליטרים/

מוצר קבוצת

0.6 206,437 205,271 ומשקאות שת״ה חלב
-0.1 47,472 47,524 ניגרת תוצרת
-1.9 37,886 38,621 מעדנים
1.6 47,319 46,556 רכות גבינות
0.1 13,067 1 3,049 ומותכות קשות גבינות
2.5 3,1 41 3,065 חמאה

 הביקושים את הן, המגלמים ביקושים גולמי, לחלב הביקושים השוואת - 2 מם׳ סבלה
ם רמות את והן, למוצרים הגולמי. בחלב המוצקי

% מגמה  ב-
ליטרים אלפי

 2003 יולי - ינואר
ליטרים אלפי

2002 יולי - ינואר גולמי חלב ערך שווה

0.3 653,910 652,1 24 חלבון עפ״׳
-2.3 623,538 638,285 שומן י׳עפ׳

 על״ה - גולמי להלב הביקושים על השלכות
 סל ״צור מאפשרת הרכיבים, בתכולת
 היחסי הגידול גולמי. חלב פחות עם מוצרים,

 בביקושים, מקביל גידול ללא שומן, ב״צור
 במסגרת שומן, עודפי ל״צור להביא עלול

המכסה.

לחלב הביקושים תחזית
 ערך שווה של המתוכנן בשוק הצריכה אומדן

 מדו״חות השנה, בסוף נגזר גולמי, חלב
 דו״חות ולשומן. לחלבון ושימושים מקורות

 ובסוף בתחילה מלאי נתוני על מבוססים אלו
על ונתונים ו״בוא ״צוא נתוני וכן התקופה,

 אומדני המתוכנן. בשוק שלא שימושים,
 המקורות איזון ע״׳ מחושבים הצריכה,

 אומדני נערכים השנה במהלך והשימושים.
 נתונים בעזרת השיווק, נתוני עפ״׳ הצריכה

 לשנה ביחס המגמות את מזהים אלו
 הובא בביקושים, המגמות עם יחד הקודמת,

 הרכיבים בתכולת החזוי השינוי בחשבון
 גולמי. לחלב בביקושים המגמה, ונאמדה

 השנה, בהמשך גם ימשכו אלו מגמות כ׳ נניח אם
 וביקושים קבוע ״בוא של עבודה הנחת ותחת

 כ׳ נקבל הגלידה, תעש״ת של יותר נמוכים
 היא חלבון עפ״׳ החזויה האריכה
 1,1000 שומן ועפ"׳ ליטרים מיליון 1,1300

מיליון.

סיכום
גולמי חלב של 2003 שנתית ״אור תחזית ■

.1%± ליטרים מיליון 1.1300
 - המכסה במסגרת 2003 ״צור תחזית ■

.1%± ליטרים מיליון 1,1200
חלבון במונחי גולמי לחלב ביקושים תחזית ■

.1%± ליטרים מיליון 1.1300
 שומן במונחי גולמי לחלב ביקושים תחזית ■

■ .1%± ליטרים מיליון 1,1000
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2 2003 מכסות 2 2 3) 99660.496 93962.886 107869.872 105112.264 107127.302 97324.608 95110.172 85945.586 80303.852 86780.983 89961.943 99706.777

E9BH2002 מכסת 101473.211 95672.7635 109831.011 107020.562 109069.661 99087.2095 96829.7522 87492.2712 81744.1729 88343.0018 91590J154 101517.921

- - 2002 ייצור 99993,312 92981.704 105386.615 102974.963 105622.876 97620.31 94455.65 85666.416 87509.424 89859.785 90982.801 101394.104

——2003 ייצור 100712.714 92426.405 102859.038 100160.339 97393.69 94756.319 92־”=8״9 84589

» - 2003 תחזית 100712.714 92426.405 102859.038 100160.339 97393.69 94756.319 92319.869 84850 86300 89000 90000 100500

ת ״צור מכסו 2002/2003 ו

13


