
 

מחירי החמאה נוסקים

אין כמו תקופת החגים כדי להתענג על אוכל רווי שומנים 
וקלוריות, במיוחד בחורף. אבל במדינות רבות ההנאה הזאת 

נתונה בסכנה בשל מחסור במצרך שבלעדיו קשה לדמיין 
את העוגות, העוגיות והמאפים הטעימים ביותר: החמאה. 

כשההתרעות הראשונות בנושא נשמעו בקיץ, רבים התייחסו 
אליהן בביטול. כך, למשל, איגוד החקלאים הלאומי בבריטניה 

הגיב בזלזול כשמנכ"ל ענקית החלב האירופית "ארלה", פדר 
טובורג, הזהיר בראשית יולי שלקראת חג המולד עלולים 

תושבי הממלכה המאוחדת לחוש מחסור בחמאה ובשמנת. 
לפי BBC, החקלאים אמרו אז כי טובורג זורע פחד. אך ככל 
שהחורף מתקרב נראה שנבואת הזעם שלו קרובה למימוש. 
בימים האחרונים כבר דיווחה הרשת הבריטית כי ממשלת 

סקוטלנד הודיעה שתנקוט צעדים דחופים כדי לעזור לאופים 
וליצרני עוגיות החמאה בחבל. בין השאר יבדקו בסקוטלנד 

את האפשרות לקנות ולאחסן חמאה באופן מרוכז כדי לסייע 
לקונדיטורים. בצרפת החלה הבהלה לחמאה לתת אותותיה 

עוד ביוני — בשל החיבה היתרה של הצרפתים למאפים ולדברי 
מתיקה המכילים אחוזי שומן נכבדים, ובראשם הקרואסון. כעת 

נראה שהתופעה מתפשטת לכל חלקי תבל — מאוסטרליה ועד 
לצפון אירופה.

חשש ממחסור חמור
ערוץ הטלוויזיה האוסטרלי ABC התריע כי מחירי המאפים 
האהובים במדינה עלולים לזנק בשל העלייה החדה במחירי 
החמאה בשנה האחרונה. לפי הערוץ, מחיר החמאה בעולם 
עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-60%. "לפני שלוש שנים 

היינו קונים גוש חמאה של 25 קילוגרם ב-80 דולר", אמר 
לערוץ האופה פיטר פטיסון. "לפני כשנה וחצי הוא כבר עלה 

120 דולר וכעת מחירו האמיר ל-300 דולר". הוא הוסיף 
כי בתעשייה יש פחד מהיעדר חמאה וכי לראשונה בוחנים 

האופים והקונדיטורים אפשרות שימוש בתחליפיה - "דבר 
שמעולם לא שיערנו שנעשה". עוד הזהיר האופה כי בינתיים 

הוא ועמיתיו סופגים את ההפסדים, אך בקרוב הם עלולים 
להתחיל לגלגל אותם על הלקוחות. למחסור הנוכחי יש ככל 

הנראה כמה סיבות עיקריות. בשנה שעברה צמצמו יצרני החלב 
באירופה את התפוקה שלהם באופן מכוון, כדי להתמודד עם 

ירידת המחירים. אך לצד זאת, בראייה כלל־עולמית, חלה 
בשנים האחרונות עלייה בביקוש לחלב בכלל ולחלב רווי שומן 
בפרט. במדינות אסיה ובמיוחד בסין החלו בשנים האחרונות, 

בהשפעת המערב, לצרוך הרבה חלב. גם אי סבילות לקטוז, 
שממנה סובל שיעור ניכר מהאוכלוסייה במדינה, אינה 

עוצרת בעד הצעירים הסינים האמידים לממש את 
תשוקתם לחלב ומוצריו.  ▲

בסקוטלנד מתכוונת הממשלה לנקוט צעדי חירום כדי לסייע לקונדיטורים ובאסטוניה החמאה 
נעלמת מהמדפים. כך הפכו שינויים עולמיים בהרגלי התזונה את החמאה למצרך קשה להשגה. 

הכתבה פורסמה ב'הארץ'. )ראו התייחסות רחבה לנושא בראיון שערכנו עם איציק שניידר סמנכ"ל 
מועצת החלב( •

מחסור עולמי בחמאה

הזמנה לקורס ניהול עדר הבקר 
לחלב ברפת המשפחתית 

"ניהול עדר הבקר לחלב ברפת 
המשפחתית". הקורס מיועד 

לרפתנים במטרה לשכלל מיומנויות 
ניהול, לרכוש כלים חדשים, 

להעשיר את הידע הקיים, לנהל את 
העדר ביעילות מרבית ולשפר את 
הרווחים הכלכליים. נושאי הקורס 

● ניהול לפי יעדים ● מה לעשות עם 

העגלות העודפות ● כדאיות ייצור 
ליטר חלב שולי ● תזרים מזומנים 

וניתוח הוצאות הייצור ● אפיון 
כלים וקביעת פרמטרים להכשרת 

מנהלים ברפת ● קביעת מחיר 
מטרה ● קבלת החלטות ● שימוש 
בתוכנת נ.ע.ה ככלי ניהולי וכרכיב 

כלכלי ● מבוא להתנהגות בעלי חיים 
● אגרו-תוריזם ● ניתוח דוחות 

כספיים )מאזן, דוח רווח והפסד( 

● דיני עבודה ● בטיחות ביולוגית 

● בטיחות וגהות ● שיח מגדלים על 

מרכז מזון, התארגנויות רפת.
לקבלת מידע ופרטים נוספים: 

ריכוז מקצועי: 
יואב שעני, נייד: 050-6243986;
דוד בירן, נייד: 050-8272703; 

ריכוז ארגוני: 
מיכל אברהם, נייד: 050-6241081,

משרד: 03-9485925. ▲
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