
ן1רץוש שליש ושיווק ייצור
 מדיווחי נלקחים להלן הנתונים

 השיווק היקפי על המחלבות
החלב וקליטת
 נמשכת השנה של הראשון בשליש
התחומים: בשני הצמיחה מגמת

 כ- של עלייה ניכרת - בשיווק
גולמי. חלב במונחי 4.5%

 ביקושים על מדווחות המחלבות
מגוונים. צריכה בתחומי עולים

ינואו-אפויל - בקו מחלב מוצרים - שיווק נתוני

 לערך 10% לכדי ומגיעה מאוד מרשימה העלייה - בייצור
 מייצור נובע ורובו ניכר, באופן חודש, בכל גבוהה, והיא

 של המסר את הפנימו שהיצרנים ספק, אין למכסה. מעבר
 ואת הייצור את להגדיל רב, במרץ פועלים, והם הענף

 המחלבות. לצרכי החלב אספקת
 הגורמים כל בשיתוף במועצה, נערוך הקרובה בתקופה

 בשנה הייצור תכנון לגבי משותפת חשיבה בענף,
 ככל מוקדם ליצרנים מגמות לתת כדי הקרובה,
■ האפשר.

בקר חלב מוצרי מקומי שוק - 1 לוח
חלב ש״ע חמאה קשות גבינות גבינות ניגרת תוצרת שתייה חלב בקר חלב מוצרי

גולמי שולחנית ומותנות לבנות ומעדנים ומשקאות
א״ל טון טון טון א׳׳ל א״ל

398,202 2,140 8,410 0527,7 52,256 128,690 2007 1-4
415,993 1,908 9,163 28,839 53,815 132,371 2008 1-4

4.5% -10.8% 9.0% 4.1% .....3.0% 2.9% 08-07 מגמה
 על מבוסס
 ייצור מקדמי

בענף מקובלים

ינואר-אפריל - א״ל בקר חלב ייצור נתוני
אחוז
שומן

אחוז
חלבון

שומן חלבון חריגה
נטו

 ביצוע אי
פרטני

ייצור מכסה מכסה
לתקופה

ארצי

3.76% 3.31% 15,112 13,298 -2,037 16,042 14,005 401,469 403,507 1,166,143 2007
3.74% 3.31% 5416,5 14,667 29,554 11,135 40,689 442,964 413,409 1,214,019 2008

-0.72% ־0.04% 9.54% 10.29% -30.59% 190.54% 10.34% 2.45% 4.11% מגמה
-4,907 26,685 41,494 9,903 47,875 הפרש

א״ל אפריל ינואר
100% 41,494 חלב תוספת

10.34% באחוזים תוספת
24% 9,903 מכסה הגדלת בגין
64% 26,685 עודף חלב ייצור הגדלת בגין
12% 4,907 אי-ביצוע הקטנת בגין



החלב מועצת - תמיר לירון

בקר חלב ייצור בקר חלב מצטבר ייצור

ליטרים אלפי - ינואו-יוני - בקר חלב ייצור ליטרים אלפי - ינואר-יוני - מצטבר בקר חלב ייצור
מגמה 2008 2007
9.6% 109,014 99,427 ינואר

12.6% 104,139 92,517 פברואר
10.5% 115,001 104,096 מרץ
8.9% 114,810 105,429 אפריל

114,726 107,517 מאי
9.6% 557,690 508,986 סה״כ

מגמה 2008 2007
9.6% 109,014 99,427 ינואר

11.0% 213,153 191,944 פברואר
10.8% 328,154 296,040 מרץ
10.3% 442,964 401,469 אפריל
9.6% 557,690 508,986 מאי

צאלים ברפת קיר ר1צ>

9


