
 הכחול מהדף מחירים לארכיון
 3122  ספטמבר

 (מ"ללא מע)  חיריםמ
 

 "(בני בקר)"ג  "ח לק"שבמחירי בשר ממוצעים  .2
 

 3121   אוגוסט 3122יולי   3122אוגוסט   
 22.14 23.68 22.79 +פרות המלטה ראשונה  ט

 21.82 22.87 :22.5 +פרות ט
 :4.: 21.39 73.: כ  פרות"סה

 25.42 26.21 ::.25 עגלים שחור לבן
 

 "(בני בקר" י "פע) מוצעים לבני בקר מחירים . 3
 (;כולל הזרעה ועזרה וטרינרית) ימי כלכלה. 4  ( מ"מחיר שוק לא כולל מע) מחירון זה הנו המלצה בלבד

 ח"ש 27.23-  עגלים יונקים חודש קודם  
 ח"ש 25.82-  עגלים מגמילה ועד שיווק ח"ש  23,611 ח"ש  22,111 ריוןיימי ה 291 -עגלות ב
 ח"ש :27.5-  עגלות יונקות ח"ש   2,361 ח  "ש   2,361 בגיל שבועעגלים 

 ח"ש 25.92-  יום 291עגלות מגמילה ועד  ח"ש   2,311 ח"ש   2,211 עגלות בגיל שבוע 
 ח"ש 25.21-  יום 741יום ועד  291 -עגלות מ    

 ח"ש 25.41-  טהיום ועד המל 741 -עגלות מ חודשים 7ממחיר עגלה הרה  211% לחלב לחידושפרה 
 

 ח"ש  223,:  (עגלה בת שבוע הוצאות גידול ללא מחיר) ריון ייום ה 291-ב עלות עגלה   
 .תוספת סיכון למחיר היסוד 7%יש להוסיף , עבור עגלים ועגלות גמוליםב   

 

 ;                 מחירי מזונות בדולרים לטון. 5
 3121  ספטמבר 3122  אוגוסט 3122ספטמבר  סוג

 371 481 481 תירס 
 381 411 416 חיטה

 3:1 431 436 שעורה
 346 411 411  גלוטן פיד

 411 426 411 (דבל זירו)כוספה ליפתית 
 391 386 366 47%כוספה חמניות 

D.D.G 461 461 386 
 581 581 631 כוספה סויה

 ח"ש  831 ח"ש  31: ח"ש 31: סובין
 

 .  חיטהממחיר  אחוז -סופי מחיר ; הערה*
 

  רפתות שיתופיות -ביקורת חלב .  6
 

 חודש
 מספר

 רפתות
 סך הכול

 פרות
 ממוצע

 לעדר
ג חלב "ק

 לפרה ליום
 אחוז
 שומן

 אחוז
 חלבון

תאים 
 םיסומט

  אחוז
 יציאה

 3.1 377 4.31 4.71 46.5 533 79,475 273 3122  אוגוסט
         

 3.3 362 4.26 4.72 45.1 ::4 76,547 275   3121  אוגוסט
 

 (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)  רפתות משפחתיות -ביקורת חלב .  7
 

 חודש
  מספר

 רפתות
 סך הכול

 פרות
 ממוצע

 לעדר
ג חלב "ק

 לפרה ליום
  אחוז
 שומן

 אחוז
 חלבון

תאים 
 סומטים

  אחוז
 יציאה

 2.9 3:2 4.27 4.74 42.6 92 48,533 573 3122  אוגוסט 
         

 3.3 374 4.24 4.79 41.4 87 35:,48 ::5 3121  אוגוסט 
 

 (                 מועצת החלבשל ללא דמי שירות ) מחירי חלב בשער המחלבה . 8
 3122 3121 :311 3119 3118 3117 3116 3115 3114 3113 רבעון

2 - 4 253.14 261.2: 26:.84 282.42 276.37 277.85 319.58 316.72 2:1.39 312.62 
5 - 7 254.78 265.24 277.97 27:.31 273.34 281.4: 319.58 2:6.72 2:1.76 325.:2 
8 - : 263.58 265.24 27:.57  277.25 276.83 288.3: 323.86 2:6.72 295.15 325.:2 

23-21 263.58 267.57 274.:1 278.27 274.3: 2:8.:2 322.62 2:5.32 29:.16  
      

 יעקב בכר       

http://www.icba.org.il/kal-mehi1.shtml


 מזכיר ההתאחדות  


