
 תשע"ו 2102אדר א' -פברואר  שבט - 2דף  מידע  מס' 
 

 )ללא מע"מ(  חיריםמ
 

 )"בני בקר"(ש"ח לק"ג  במחירי בשר ממוצעים  .0
 

 2102ינואר  2102דצמבר   2102ינואר   
 5.20 00.50 00.50 פרות המלטה ראשונה  ט+

 4.42 00.40 00.40 פרות ט+
 3.27 01.02 01.02 סה"כ  פרות

 07.22 02.24 02.24 ןעגלים שחור לב
 

 

 "בני בקר"( י "פ)ע . מחירים מוצעים לבני בקר 2
 עפ"י  ,כולל הזרעה ועזרה וטרינרית)  . ימי כלכלה7       ( מחיר שוק לא כולל מע"מ) מחירון זה הנו המלצה בלבד

 (6"התאחדות חקלאי ישראל"                                                                                                                         

 

 ₪      4,052  (לה בת שבועעג )הוצאות גידול ללא מחיר ריון ייום ה 041-ב עלות עגלה 
 .תוספת סיכון למחיר היסוד 2%עבור עגלים ועגלות גמולים, יש להוסיף ב   

 

 )עפ"י "פורום מרכזי מזון"(  6 . מחירי מזונות בדולרים לטון4
               

 2102מזון גס  2102פברואר  2102ינואר  2102פברואר  סוג
 2102מחיר חיטה לתחמיץ לעונת 

ממחיר חיטה לגרעינים   24%יהיה 
 כפי שיפורסם ע"י משרד החקלאות.

 
צפוי להיות  -מחיר שחת דגן במתבן 

 ,מעל מחיר החיטה לתחמיץ₪  021-כ
 במתבן.₪  221מחיר צפוי7 

 212 042 042 תירס 
 242 212 212 חיטה

 241 213 211 שעורה
 222 213 221  גלוטן פיד

 771 221 221 כוספה ליפתית 
 711 222 241 פה חמניות כוס

D.D.G 271 272 231 
 221 422 402  כוספה סויה

 ש"ח  441  ש"ח  421  "חש  211 בטחנת הקמח() סובין
 

 גריסה.הובלה ו יםמחירי הגרעינים והכוספאות בשער הנמל לא כולל
 
 
 

  רפתות שיתופיות -.  ביקורת חלב 2
 

 חודש
 מספר

 רפתות
 סך הכול

 פרות
 ממוצע

 לעדרת פרו
ק"ג חלב 

 לפרה ליום
 אחוז
 שומן

 אחוז
 חלבון

תאים 
 םיסומט

  אחוז
 יציאה

 2.2 222 7.75 7.42 74 470 31,230 024 2102ינואר    
         

 7.21 250 7.72 7.33 74.2 471 31,010 027  2102ינואר    
 

 )הנתונים חלקיים ליום ההדפסה(  רפתות משפחתיות -ביקורת חלב . 2
 

 חודש
  ספרמ

 רפתות
 סך הכול

 פרות
 ממוצע

 פרות לעדר
ק"ג חלב 

 לפרה ליום
  אחוז
 שומן

 אחוז
 חלבון

תאים 
 סומטים

  אחוז
 יציאה

 2.41 222 7.74 7.52 72 004 75,524 720 2102ינואר    
         

 4.21 713 7.74 7.41 72.5 54 74,222 402 2102ינואר    
 
 
 
 

 (     מועצת החלבשל מי שירות )ללא ד . מחירי חלב בשער המחלבה 3
 2102 2102 2104 2107 2102 2100 2101 2115 2114 2113 רבעון

0 - 7 022.34 214.43 212.20 051.24 210.20 215.22 270.44 214.43 202.43 042.12 
4 - 2 031.75 214.43 052.20 051.22 204.50 215.22 224.50 201.74 213.50  
3 - 5 033.25 202.32 052.20 044.14 204.50 215.22 202.04 224.57 054.27  

02-01 053.50 200.20 054.20 045.12 200.02 225.23 220.13 204.51 052.01  
 

 תאחדות אינה אחראית לנתוני דף המחירים ומשמשת כגורם הפצתו בלבדהה

 ש"ח 02.27 - עגלים יונקים חודש קודם  
 ש"ח 02.22 - עגלים מגמילה ועד שיווק "חש  01,711 "חש 01,211 ריוןיימי ה 041 -עגלות ב

 ש"ח 02.55 - עגלות יונקות ש"ח   0,021 ש"ח    0,021 עגלים בגיל שבוע
 ש"ח 02.42 - יום 041עגלות מגמילה ועד  ש"ח     521 ש"ח    521 עגלות בגיל שבוע 

 ש"ח 02.22 - יום 271יום ועד  041 -עגלות מ   
 ש"ח 02.47 - יום ועד המלטה 271 -עגלות מ חודשים 2לה הרה ממחיר עג 011% לחלב לחידושפרה 


