
5ו24 חוברת

.200ו סיכום - החלב מחירי של חודשי בינלאומי סקר

משק של 296 בחוברת הסבתו שכבר כפי  ׳
ת הבקר/ שי ש כל ברא  סקר מתפרסם חוד

מי ש החלב מחירי של בינלאו חוד ם ב  שהתסיי
ת כששה עו  החלב שמחיר מאחר לכן. קודם שבו
צרן קר הוא הוא במקו לי  הרפתן, של הכנסתו עי

ש  שהם כפי המחירים אחרי לעקוב מעם י
ם שולמי די על מ  באירופה. החברות/המחלבות י

ש ם י ת שהמחלבות אף שעל לב, לשי  נמצאו
די ם עם חברות בי הן, בסיסי תי  השוק בארצו

ת האחיד המטבע המשותף, הגבולו  הפתוחים ו
ם אלה כל - ף לכך גורמי סו אי  הגולמי החלב ש

ת מוגבל אינו כבר ת לגבולו  החברות המדינו
חוד. ת מאחר לכך, בנוסף באי ת/מחלבו שחברו

ת חדו הן מתא ם ומחירי טי ת נו ם להיו  זה קשורי
ם חשוב בזה,  מידע יהיה מקום בכל שליצרני

תף ק הנעשה על שו שו החלב. ב
 אינה רחב כה רקע על מחירים השוואת

צרן במחיר להתחשב חייבת והיא פשוטה,  לי
בי בהתאם מן, לרכי ת בחלב החלבון השו כו אי  ו

ש לכך בנוסף החלב. ם מיני כל לחשב י  בונוסי
ת; ת או/הורדו ם של מסגרו מי שלו ם; ת חדי  מיו

ת כויו ת אי חדו ת מיו לו היצרן: מן הנדרשו אפי  ו
ת שוני טו שי של החישוב, ב מ טר לפי ל  ק׳׳ג או לי

ש, ובמידה ת. של המרתם שערי גם שי מטבעו
מוד כאן  דצמבר של הסקר נתוני את נביא בצ
מו כפי ,2001 ס ספת שפור כלהלן: ההערות בתו

ם מע״מ, בלי המחירים כל (.1) שולמי צרן מ ם. כל חלב הובלת של בהנחה לי מיי  100ל־ המחיר יו
ט חלב ק״ג מן, 4.20־</ עם סטנדר ם ספירת ס״ה כללי, חלבון 3.350/0 שו  סת״ס ,50,000 חידקי

ת 300,000 ת חלב וכמו תי ק״ג. 350,000 של שנ
תי ממוצע (.2) מ ט ש ארי חוד זה. ל
ה מחירי (.3) ם 111 קטגורי תאמי מן, 4.20/0ל־ מו .300,000 וסת״ס חלבון 3.350/0 שו
ת כולל (.4) ספו ת, מחיר תו ת לרב אחרונו שורו ת להצלחה ק החברה/מחלבה. של התפעולי
ד, הנהוגה השיטה על מבוסס (.5) לנ רזי מן, 4.20/0ל־ במותאם בני  ק״ג 300,000ד חלבון 3.50/0 שו

ח חלב בשנה. למשלו
ת להבנת כן, כמו תרו הטבלה: כו

ת - א 0 בלגיה, 55 ר״ת: לפי ארצו 0 צרפת, ?8.פינלנד, ?1 דנמרק, £>£ גרמניה, 2 ה, 8 בריטני
ה, 17 אירלנד, 1£ ה, 5£ הולנד, איטלי ד, א2 שבדי לנ דזי ארה״ל'. 118 ני

ת. התאמה - ב תי כו אי
ת. התאמה - ג תי כמו
ת. התאמה - ד תי עונ
ה חלב מחיר - ה שז חוד ב
ת - ו ספו ת. מחיר תו אחרונו
ם ו 2ב־ הממוצע המחיר - ז האחרונים. החודשי
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