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משק הבקר והחלב 385

הקדמה
לפני כ-25 שנה שונה אינדקס הטיפוח בצורה משמעותית. 

משיטת תשלום וטיפוח לפי נוזלים ושומן, לשיטה המדגישה 
את רכיבי החלב ובעיקר תכולת החלבון.

בשנים 1996, 2000 ו-2004 נוספו לאינדקס תאים סומטיים, 
פוריות בנות והישרדות בהתאמה. בשנת 2007 נוספו תכונות 
המלטה ושיעור התמדה. בטבלה 1 מוצגים השינויים במקדמי 

אינדקס התשלום והטיפוח בשנים 2000-16. במהלך התקופה, 
תכונות הייצור באינדקס עברו שינויים: הורדת הקנס 

מ-27% ל-22% יחס חלבון:שומן היה 1:5.4. בשנת 2004 
שונה האינדקס לתכונות ייצור חלב כך שההתקדמות הגנטית 
הצפויה לאחוז שומן וחלבון תהיה אפס. האינדקס שהתקבל: 

משקל אפס לק"ג חלב ויחס של 4:1 ק"ג שומן לק"ג חלבון. 
בשנת 2011 בעקבות עלייה עולמית במחירי החמאה שונה 

האינדקס ליחס 3:1 שומן לק"ג חלבון.

בשנים 2011-16 התשלום לחקלאי היה: מחיר הנוזל 10%, 
ויחס המחירים של חלבון לשומן 1:1.86. הבסיס לתחשיב 

הפנימי של מחירי אבקת חלב וחמאה שווה למחיר המשולם 
לחקלאי ועלויות יצור חומרי הגלם. כיום המחיר 17,736, 

19,704 ₪ לטון אבקת חלב וחמאה בהתאמה.
 

בשנת 2011 החלה מגמה שהביקוש לחלב המקומי במונחי ק"ג 
שומן גבוה מאשר במונחי ק"ג חלבון. במצב כזה קיים עודף 

של חלבון המומר לאבקת חלב. הפער גדל עם השנים כתוצאה 
מעליית הביקוש לשומן חלב, ההערכה שבשנת 2017 יגיע 

לכ-70 מיליון ליטר, כלומר נצטרך לפנות כ-6,000 טון אבקת 
חלב. מגמה של עלייה בצריכת שומן החלב נצפית במדינות 

נוספות בעולם. מחיר החמאה העולמית שומר על רמה גבוהה: 
3,000-4,000$ לטון. נכון לתחילת ינואר 2017 מחיר עולמי 

לטון חמאה, 4,308$ וטון אבקת חלב 2,660$.
http://www.globaldairytrade.info/en/product-results/skim-(
.)/milk-powder

י. ולר וא. עזרא

שינוי באינדקס הטיפוח
בהתאם להחלטה של 

ועדה לרכיבי חלב
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עוד מילה על הפער במונחי שומן לחלבון, ייצור חלב בחודשי 
הקיץ הוא מטרה חשובה מאוד במשק החלב בישראל. ייצור 
שנתי עודף מחייב מחד לפנות אבקה )עלות( ומאידך מגדיל 
את ייצור החלב בחודשי הקיץ. עלות הפינוי הינה פונקציה 

של מחיר האבקה העולמי. במחיר של 2,000$ לטון עלות 
הפינוי שווה ל-10,000 ₪ לטון. בשנתיים האחרונות מחיר 

אבקת חלב היה נמוך, אשר גרם להשתמש בכול הכסף בקופת 
חלב עודף )נגבה מהרפתנים(, קופת חלב חריג )תקציב שוטף 

מועצה( ורזרבות מועצה שירדו. כיום מחירי אבקת חלב 
נמצאים במגמת עלייה. כול עלייה של 1,000$ לטון )מעבר 
ל-2,000$( תקטין את עלות הפינוי בהתאמה, ב-3,800 ₪.

על המערכת למצוא את האיזון הנדרש בין ייצור חלב קיץ, 
פער סביר של חלב במונחי שומן לעומת חלבון והמקורות 

הכספיים לפינוי. להערכתנו פער סביר הוא בגובה של 
כ-30-50 מיליון ליטר. בהתאם להמלצות הועדה לרכיבי 

חלב שאומצו במלואם ע"י הנהלת משרד החקלאות ואושרו 
במועצת המנהלים של מועצת החלב להלן ערכי הרכיבים 

שיהיו בתוקף החל מ-1/1/2017: חלבון שווה ל-15.8, שומן 
שווה ל-10.6. ערכים אלה מבטאים יחס מחירים בין חלבון 

לשומן של 60% ל-40% בהתאמה. תשלום עבור נפח שווה ל 
0.1. במועצת החלב הוחלט לשנות את היחס בין שומן:חלבון.

"השינוי יבוצע בשני חלקים ב-1.1.17 יעמוד היחס על 62.50% 
חלבון ו-37.5% שומן וב-1.1.18, בהתאם לבחינת השינוי 

והחלטה של מועצת המנהלים יעמוד היחס על 60/40".

במאמר נחשב את אינדקס הטיפוח החדש הנגזר משיטת 
התשלום ואת השפעתו על לוח הפרים, וההתקדמות הגנטית.

תיאור מצב קיים
מנתוני שיווק חלב המופעים בטבלה 1 מתקבל שאחוזי השומן 

והחלבון עלו ב-16 שנה ב-0.35% וב-0.21% בהתאמה. 

מטבלה 1 - עד שנת 2002 אינדקס התשלום והטיפוח כלל 
מרכיב של קנס עבור הנוזלים. בשנת 2003 ירד מרכיב הקנס 
באינדקס התשלום ובשנת 2005 ועד היום הוחל לשלם פרס 

של 10% עבור הנוזל. בשנת 2004 ירד הקנס עבור הנוזלים 
באינדקס הטיפוח. 

יחס שומן: חלבון באינדקס התשלום עבר שינויים רבים 
והפוכים. בשנת 2002 עלה משקל השומן, בשנת 2005 ירד, 

בשנת 2006 שולם תשלום מופחת עבור שומן מעל 3.75, 
בשנת 2008 הסף עלה ל-3.9. בשנת 2011 עלה משקל השומן 

וסף השומן בפועל ירד.
משקל השומן באינדקס הטיפוח עלה בשנת 2002 וירד 

ב-2004 ועלה שוב ב 2011. 

בשנים בהם משקל השומן ירד ואף הוגדר ערך סף התמתנה 
עליית האחוז שומן במיכל הארצי. 

בגרפים 1, 2 מוצגים אומדני תורשה של פרות לאחוז שומן 
וחלבון לפי שנת לידה ואחוז השומן והחלבון במיכל הארצי 

לפי שנת ייצור.

 מליוני ליטרים
אחוז חריגה

שומן
אחוז 
חלבון

משקל באינדקס טיפוחמשקל באינקס תשלום
סף שומן

נוזלשומןחלבוןנוזלשומןחלבוןייצורמכסהשנה

20001,1401,128-123.423.1831-0.055.41-0.274

20011,2001,174-263.483.20

20021,1701,154-163.523.232.331-0.053.651-0.22

20031,1501,122-283.613.232.3310

20041,1501,146-43.673.20410

20051,1501,15003.673.232.6310.1

20061,1301,124-63.663.263.75%

20071,1661,186203.703.28

20081,2121,273613.713.293.90%

 20091,2201,217-33.693.29

20101,2401,252123.703.27

20111,3131,338253.723.321.8610.13104.20%

20121,3181,344263.773.32

20131,3651,37273.763.34

20141,3731,456833.683.34

20151,3741,372-23.753.37

20161,4101,445353.773.39

טבלה 1. נתוני שיווק חלב ומקדמי אינדקס טיפוח ותשלום.
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גנטית, אחוז החלבון עולה באופן קבוע. העלייה מילידות 
2000 ל-2014 שווה ל-12 מאיות, כמאית בשנה. אחוז השומן 

מאופיין בעלייה בילידות 2000-2005, ירידה 2006-2011 
)ירידה במשקל השומן והגדרת ערך סף אשר גרר שינוי 

באינדקס הטיפוח( ועלייה 2012-2014. העלייה בתקופה 
הייתה 11 מאיות.

שינוי שיטת התשלום
שיטת התשלום הצפויה בשנת 2017 תשנה את יחס הרכיבים 

בנוסחת החממ מ-1.86:1 ל-1.67:1 שומן:חלבון. התשלום 
עבור שומן יעלה בכ-7% והחלבון יורד בכ 4%. ריכזנו מספר 

אינדקסים טיפוח המוצעים לוועדה. האינדקסים חושבו 
בהנחה ק"ג חלב סטנדרטי מכיל 3.62, 3.27 אחוז שומן וחלבון 

בהתאמה. בטבלה 1 מוצגים מקדמי האינדקסים השונים.  לכול 
אינדקס חושבו התגובות הנילוות לאחר 10 שנים )טבלה 3(.

חמ"מ 1 הוא אינדקס רווח ביחס מחירים 1.67:1 שומן:חלבון 
ותשלום של 10% לנוזל.

חמ"מ 1A הוא אינדקס רווח ביחס מחירים 1.5:1 שומן:חלבון 
ותשלום 10% לנוזל.

עבור רת"ס ותכונות המלטה שינויים שליליים הם הרצויים. 
כידוע, שינויים משמעותיים באינדקס הטיפוח בדרך כלל 

גורמים לשינויים קטנים בתגובות הצפויות. חממ 3, שהוא 
האינדקס הקיצוני ביותר יחסית לשינוי יחסי שומן וחלבון, 

עשוי להביא לעלייה של 4.3 ק"ג יותר מאשר האינדקס הנוכחי, 
קצת יותר מ-10%. השינוי המרבי בק"ג חלבון הוא ירידה 
ב-1.2 ק"ג. כל השינויים הצפויים על התכונות המשניות 

הם חסר משמעות. בטבלה 4 השפעת האינדקסים על דירוג 
אומדני הורשה של פרים.

סיכום
בוועדת ספר העדר והטיפוח שהתכנסה ב-21/12/2016 

הוחלט לאמץ את אינדקס 4, כלומר משקל 0 עבור ק"ג חלב, 
8.48 עבור השומן ו 21.2 עבור ק"ג חלבון. המקדמים לשאר 
התכונות נותרים כפי שהיו. הערכים לאומדני הורשה פרים 

ופרות יעודכנו במבחן פרים אפריל 2017.  ▲

טבלה 2. מקדמי אינדקסים טיפוח

חממ 4חממ 3חממ 2חממ 1Aחממ 1נוכחיתכונה

0-0.14-0.140-0.050ק"ג חלב 

7.457.108.499.8410.338.48ק"ג שומן

22.3427.0025.4719.6920.6721.2ק"ג חלבון

3.03.83.02.02.02.5יחס חלבון:שומן

300-300-300-300-300-300-רת"ס

262626262626פוריות )%( 

0.60.60.60.60.60.6הישרדות )ימים(

101010101010התמדה )%(

3-3-3-3-3-3-המלטה קשה )%(

6-6-6-6-6-6-תמותת וולדות )%(

טבלה 3. תגובות נלוות לתכונות באינדקס לאחר 10 שנים לפי אינדקס המוצע

חממ 4חממ 3חממ 2חממ 1Aחממ 1נוכחיתכונה

969856834930880952ק"ג חלב 

38.538.440.441.942.840ק"ג שומן

0.030.060.080.070.090.05אחוז שומן

30.330.329.829.329.129.8ק"ג חלבון

0.000.030.030.000.010.00אחוז חלבון

3.03.83.02.02.02.5יחס חלבון:שומן 

0.12-0.13-0.14-0.14-0.14-0.13-רת"ס

0.370.220.30.510.50.43פוריות )%( 

137131132138136137הישרדות )ימים(

3.33.063.033.243.143.28התמדה )%(

0.75-0.55-0.57-0.77-0.71-0.76-המלטה קשה )%(

0.27-0.22-0.22-0.28-0.26-0.27-תמותת וולדות )%(
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גרף 2 גרף 1

טבלה 4. אומדני הורשה של 30 הפרים הראשונים לפי אינדקס נוכחי ומעל 80% הישנות לתכונות ייצור. 
מבחן נובמבר 2016

חממ 4חממ 3חממ 2חממ 1Aחממ 1נוכחי 

דירוגאינדקסדירוגאינדקסדירוגאינדקסדירוגאינדקסדירוגאינדקסדירוגאינדקסשם פרמספר פר
854191218911817182818381איסר7733
794280828182812282128022ג'מצ'י7824
748373237383757375447523מניפולד5637
717470467216746474957294אסיה7638
700568186738686867586947אופן7695
695672557255695670666956סגריר7838
679769877344741576337065סטרט7679
67286321164311689768076798ארגמן7508
667972647127642106571065710ג'וניור5317
657106241363312671966396639סיטבון7631

              
63411669964510591155931661511ג'רמין7396
618126261261414598135951560912ג'רום7425
614135751756123589165681860315דובאי7702
61314654106469599126101260713ג'ייג'יי7424
609156211461415597145981460414דסט7835
584165831660816626116361160216בופון7510
559176031561613581176031356817הוריי4519
557185672157517571185781756318מיסוי7814
551195662256919557205642055419אוקטן7794
546205522356222561195671955220סדין7677

              
540215741957418540215532154021ג'סטיס5303
539225742056520524235332253323דקוטה5652
537235432553725528225282453422ווינס7454
532245751856521515275252652524גרציה7516
524255352753127517265192752125גיהוק7827
518265252852828523255262552026ראלב7633
513275402653726507285162951128דיבני7747
512285192952629524245292351727סימי7614
510295123050432497304943350530ג'קי7397
509305442454024503295143050629אוטו5598
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