
חום יולי-אוגוסט 
על אף הקיץ הקשה לנו כבני-אדם, עבור 

הפרות זהו "קיץ קל". הטמפרטורות יורדות 
מתחת ל-25 מעלות בלילות ותנובת החלב 
לפרה אמנם פחתה אבל לא באופן קיצוני. 
התנובה הממוצעת לפרה בשלוש חליבות 

גבוהה ב-1.4 ק"ג ליום לעומת שנה שעברה! 
מכאן שאנו ממשיכים לקבל חלב 

בכמויות גדולות, וכל זה לפי התכנון 
המוקדם שנעשה. ▲

הערכות לשנת 
 2018

ועדת תכנון בישיבתה בחודש אוגוסט 
החליטה להמליץ לשר החקלאות על תוספת 

מכסה לשנת 2018 בהיקף של 60 מיליון ליטר 
ליצרנים קיימים. ▲

יחס תשלום 
לרכיבי החלב 
)שומן/חלבון( 

בישיבת מועצת המנהלים האחרונה הוחלט 
על שינוי יחס התשלום לרכיבים החל מינואר 

2018 כך שהתשלום יהיה 40/60. ▲

שינוי היחס 
התמחירי בין שומן 

לחלבון לשנת 2018 
מועצת המנהלים בישיבתה בשבוע שעבר 

אישרה שינוי ביחס התמחירי לתשלום בין 
הרכיבים. החל מ-1.1.2018 התשלום יהיה 
40% בגין שומן ו-60% בגין חלבון. הודעה 

מסודרת תשלח לכל היצרנים. ▲

פתיחת קורס ממשק 
חליבה, בריאות 

העטין ואיכות החלב 
בתחילת ספטמבר נפתח הקורס במשרדי 
משרד החקלאות בחדרה. לקורס נרשמו 

44 אנשים מכל הארץ. ריכוז הקורס נעשה 
ע"י ד"ר טל שקולניק משה"מ, ד"ר שמוליק 
פרידמן וד"ר עדין שווימר ממועצת החלב. 

לאור הביקוש הרב שיש לקורס אנחנו 
שוקלים פתיחת קורס נוסף באזור העמקים 

ובאזור הנגב. ▲

בעיתון דה מרקר פורסמה כתבה בנושא המחסור הקשה בחמאה שפקד 
את האיחוד האירופי.  צרכנים רבים זיהו את היתרונות הבריאותיים של 

החמאה ולאור עליה בצריכה נוצר מחסור ואתו העליה הגבוהה במחירים. 
מחירי החמאה במערב אירופה ומדינות אוקיאניה זינקו לשיא, בעקבות 

שינוי במודעות של צרכנים ליתרונות הבריאותיים שלה ולהאטה בצמיחה 
בתפוקת החלב העולמית. פדרציית האופים הצרפתית כינתה את עליית 

המחירים "משבר חמור". משרד החקלאות האמריקאי העלה את תחזיתו 
לצריכת החמאה העולמית והוריד את תחזית התפוקה בדו"ח שפרסם 

החודש. באיחוד האירופי ירדו העתודות ל-1,369 טונות בסוף מאי, נפילה 
של 99% לעומת 92,548 טונות לפני שנה. צריכת החמאה העולמית צפויה 

לעלות השנה ב-3.1% לשיא של 9.7 מיליון טונות, קצב מהיר יותר מהעליה 
של 2.5% בתפוקה, לפי משרד החקלאות האמריקאי. יותר ויותר צרכנים 

מפסיקים להשתמש במוצרי שומן צמחי כמו מרגרינה ורואים חמאה 
כאפשרות בטוחה יותר, לפי משרד החקלאות האמריקאי. ▲

משבר החמאה 
באירופה:

המחירים בשיא
צריכת החמאה העולמית צפויה לעלות השנה ב-3%, 

והתפוקה לא עומדת בקצב. האירופאים אוהבים 
חמאה. מאוד. למעשה, הם אוכלים כל כך הרבה 

חמאה, עד שמלאי החמאה באיחוד האירופי כמעט 
התרוקן. במועצת החלב עוקבים בדריכות אחר 

הנעשה בשווקי העולם  •

ערב ראש השנה חל השנה ביום רביעי 
20.9 ואילו חגי סוכות חלים בימי רביעי 
של השבוע כך שגם השנה הסמיכות של 
ימי החג ליום השבת מחייבת היערכות 
מיוחדת ושיתוף פעולה בין המגדלים, 
המובילים והמחלבות. מטרת מועצת 

החלב היא לא לשפוך חלב וזאת מבלי 
להתפשר על איכות החלב שייקלט. 
הינכם מתבקשים להתגמש במועדי 

איסוף החלב והחליבות. אנו חוזרים 
ומבקשים מהמגדלים להתכונן מבעוד 

מועד ולבדוק את מערכות קירור החלב 
וניקיון המיכלים. במכתב שנשלח לכל 

היצרנים כתב איציק שנידר, סמנכ"ל 
מועצת החלב "אנו מבקשים לדאוג כי 

קיבולת מיכלי החלב יאפשרו אחסון 
של לפחות 88 שעות )בשיא החלב( כפי 

שמתחייב לפי סעיף 2 לתקנון. 

יודגש כי בכל מקרה של השמדת חלב 
כתוצאה מיכולת אחסון של פחות 

מ-88 שעות יישא המגדל במלא עלות 
השמדת החלב". שניידר ביקש ליידע 

מבעוד מועד את מנהלי קשרי היצרנים 
במחלבות על כל בעיה עתידית 

בכושר האחסון.  ▲

הערכות לחגי תשרי 
לקראת חגי תשרי הוציאה מועצת החלב הנחיות בדבר היערכות וטיפול בחלב. 

מנהלי התפעול קיימו פגישות שוטפות על-מנת להיערך לחגי תשרי בצורה 
המיטבית. כרגע מדובר על גלישת חלב בהיקפים לא גדולים, ועל המחלבות 

להיערך לגלישת חלב רזה בלבד  •
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