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רפת החלב בארה"ב 
מספרים וסטטיסטיקה - 2012

תנודתיות  הרחב.  החופשי  בעולם  למה שקורה  דומות  די  הברית  בארצות  הרפת  על  המגמות שעוברות 
ובייצור החלב  ירידה דרמטית במספר הרפתות, עלייה במספר הפרות לרפת  וברווחיות,  גדולה במחירים 
ד"ר גבי עדין משה"מ תרגם  לפרה, עלייה קטנה בייצור הכולל ותקווה ליציבות ולוודאות גדולה יותר - 

מאמר שהופיע בעיתונות המקצועית

מהנעשה בעולם

יציאה מהמשבר הכלכלי של שנת 2009 הייתה תהליך אטי ובעייתי ה
בעבור יצרני החלב בארה"ב. שנת 2012, לא סייעה במיוחד, בעיקר 
)חלב  לליטר  סנט    42 של  ב-2011  הגבוהים  החלב  מחירי   - הרגשי  בפן 
במהלך  עצמם  על  חזרו  לא  שמנת(,   ולגבינות  קשות  לגבינות  המיועד 
2012 )39 סנט לליטר בתחילת השנה - מתחת לעלויות הייצור בעבור רוב 

היצרנים,  ועד 37 סנט בסוף השנה(.
בעלויות  ירידה  הבטיחו  השנה,  במהלך  גבוהים  תירס  ליבולי  התחזיות 
ההזנה,  אך האופטימיות הזהירה הפכה לאסון, מול הבצורת הקשה ביותר 
וכל מי שלא השקה את שדותיו, איבד  שידעו מזה שנים. יבול רב הושמד 
מדינות  ובשאר  קליפורניה  במדינת  היו  ביותר  הגרועים  האזורים  הכול. 
דרום-מערב ארה"ב. באזורים אלו, רפתות רבות נאלצו לחסל ולסגור את 

העסק. הנזק הנפשי שתופעה זו גרמה יישאר לעולם.

עלייה במספר הפרות
למרות הבצורת, השמדת היבולים ועלייה במחיר המזון, ס"ה מספר הפרות 
בארה"ב עלה ב-0.4% )כ-39,000 פרות נוספות(. מספר הפרות לא השתנה 
בהרבה במהלך השנים, המספרים ב-2012 דומים לאלו של שנת 1997 )כ-9.3 

מיליון ראשים(. עלייה במספר ראשי הבקר התרחשה במספר קטן של מדינות 
וקליפורניה בראשם. השוני העיקרי התרחש בעיקר באזור המערב התיכון.

עלייה בתפוקה לפרה
ייצור החלב לפרה ב-2012 הגיע לשיא של 9,842 ק"ג )תוספת של 164 ק"ג 
לפרה לשנה(. ניו מקסיקו מככבת בראש הרשימה מזה 4 שנים עם למעלה 

ערמת תחמיץ גדולה מכוסה בחצאי צמיגים רפת חלב בקליפורניה - סככת קוראל קטנה עם שטח פתוח גדול

גבי עדין - המחלקה לבקר, שה"מ
מתוך Hoard's Dairyman - מרס 2013
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למערב  שייכות  שלא  מדינות   2 רק  המובילה  בעשירייה  ק"ג.  מ-10,886 
הן  היחידי שבו התנובות  הוא שוב האזור  ואיווה(. מערב ארה"ב  )מישיגן 

מעל הממוצע הארצי.
השיא של 2012 מפתיע, הרבה רפתות התמודדו עם עומס חום ומזון יקר 
עם  רבות  פרות  נשחטו  בשמים,  הבשר  כשמחיר  בנוסף,  השנה.  במהלך 

תנובות יפות. 
תוספת התנובה הממוצעת ברמה הארצית, במהלך 12 השנים האחרונות, 

הייתה 124 ק"ג לפרה לשנה.

עלייה בס"ה ייצור החלב
ייצור החלב הלאומי חצה את ה-90 מיליון ק"ג בפעם הראשונה בהיסטוריה 
בכל ארבעת האזורים. האזור העיקרי שתרם  כ-2.1%  צנועה של  עלייה   -
ולא  ומישיגן  ויסקונסין  בעיקר  התיכון,  המערב  דווקא  היה  הכללי  לנפח 

כצפוי המערב. 

בכל אופן, שנת 2012 הייתה, באופן סימבולי, קו פרשת המים לגבי המערב: 
בפעם הראשונה, מזה 22 שנה, שחלקו של המערב בס"ה הייצור הארצי, ירד.

בהפרש   - בארה"ב  הגדולה  החלב  יצרנית  המדינה,  הייתה  קליפורניה 
משמעותי לפני ויסקונסין ואידהו.

ירידה במספר הרפתות
 2012 במהלך  ירד  בארה"ב  הרפתות  מספר   - טובה  פחות  דרך,  אבן  עוד 
לשנת  ביחס  מחצי  פחות  זה  רפתות.   49,331 של  לשפל  אתרים,  ב-1,960 
1993 שאז היו 99,413 רפתות פעילות. קצב הירידה הנוכחי של 3.8% מבשר 

רעות כי הוא הגבוה ביותר מזה 5 שנים.
היכן  ובצפון-מזרח,  התיכון  המערב  באזור  היו  שנסגרו  הרפתות  רוב 

שנמצאות מרבית הרפתות בארה"ב.
המדינות העיקריות שבהן נסגרו רפתות היו ויסקונסין )610(, אוהיו )110(, 
ניו-יורק, פנסילבניה ומיסורי - 100 כ"א. המדינה היחידה שבה עלה מספר 

הרפתות הייתה וושינגטון )10...(.

עלייה במספר הפרות לרפת
הרפת הממוצעת עלתה ב-8 ראשים בממוצע ל-187 פרות לרפת, זה הביא 
ק"ג  מיליון  מ-1.8  בלמעלה  הממוצע  למשק  השנתי  החלב  בייצור  לעלייה 

חלב לרפת לשנה. 
ללא מדינות המערב, העדר הממוצע מונה 112 פרות והייצור הוא כ-1.03 
מיליון ק"ג. לשם השוואה, רפתות מדינות המערב, יש  בממוצע 800 פרות 

 .לרפת וס"ה הייצור הגיע ל-8.4 מיליון ק"ג

הרפתות  מספר   - טובה  פחות  דרך,  אבן 
אתרים,  ב-1,960   2012 במהלך  ירד  בארה"ב 
לשפל של 49,331 רפתות. זה פחות מחצי ביחס 
פעילות.  99,413 רפתות  היו  1993 שאז  לשנת 
קצב הירידה הנוכחי של 3.8% מבשר רעות כי 

הוא הגבוה ביותר מזה 5 שנים

סככה יונקים ענקית עם תאי עץ צמודים ואיסוף הפרשות תחתי

ק”ג חלב לעדר לשנהמספר פרות לעדרחלב לפרה ק”גחלב )מיליארד ק”ג(מספר הפרות

26,492,926נ’ מקסיקו2,357ניו מקסיקו11,201ניו מקסיקו18,961קליפורניה1,782,000קליפורניה

18,589,256אריזונה1,709אריזונה10,877אריזונה12,349ויסקונסין1,270,000ויסקונסין

15,104,944נבדה1,450נבדה10,876קולוראדו6,150איידהו610,000ניו יורק

11,491,110קליפורניה1,080קליפורניה10,793וושינגטון5,986ניו יורק580,000איידהו

11,210,892קולוראדו1,031קולוראדו10,752מישיגן4,760פנסילבניה536,000פנסילבניה

10,884,676איידהו1,027איידהו10,640קליפורניה4,353טקסס465,000מינסוטה

8,705,276טקסס1,000הוואי10,585איידהו4,115מינסוטה436,000טקסס

8,157,629פלורידה946פלורידה10,417נבדה4,032מישיגן375,000מישיגן

6,441,012הוואי872טקסס9,983טקסס3,696ניו מקסיקו330,000ניו מקסיקו

5,891,058וושינגטון546וושינגטון9,857איווה2,828וושינגטון270,000אוהיו
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