
 לארכיון הדף הכחול
 3102מאי  

 (מ"ללא מע)  חיריםמ
 

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

 3103אפריל   3102מרץ   3102אפריל   
 00.03 01.01 01.01 +פרות המלטה ראשונה  ט

 01.01 01.11 01.01 +פרות ט
 0.00 0.01 0.02 כ  פרות"סה

 02.11 01.01 01.11 עגלים שחור לבן
 

 "(בני בקר" י "פע) בני בקר מחירים מוצעים ל. 3
 (:כולל הזרעה ועזרה וטרינרית) ימי כלכלה. 2     ( מ"מחיר שוק לא כולל מע) מחירון זה הנו המלצה בלבד

 ח"ש 01.11-  עגלים יונקים חודש קודם  
 ח"ש 01.10-  עגלים מגמילה ועד שיווק ח"ש 020111 ח"ש  020111 ריוןיימי ה 001 -עגלות ב

 ח"ש 01.00-  עגלות יונקות ח"ש     011 ח  "ש      011 בועעגלים בגיל ש
 ח"ש 01.11-  יום 001עגלות מגמילה ועד  ח"ש   00111 ח"ש    00111 עגלות בגיל שבוע 

 ח"ש 02.12-  יום 121יום ועד  001 -עגלות מ    
 ח"ש 02.33-  יום ועד המלטה 121 -עגלות מ חודשים 1ממחיר עגלה הרה  011% לחלב לחידושפרה 

 

 ח"ש  00111 (עגלה בת שבוע הוצאות גידול ללא מחיר) ריון ייום ה 001-ב עלות עגלה   
 .תוספת סיכון למחיר היסוד 1%יש להוסיף 0 עבור עגלים ועגלות גמוליםב   

 

 :                 מחירי מזונות בדולרים לטון. 1
 מזונות גסים 3103 מאי  3102אפריל  3102מאי   סוג

  211 231 201 תירס 
 (ללא גשם) לטון במתבן₪  101      שחת דגן  301 221 231 חיטה

 לטון במתבן₪  021  שחת קטנית  211 221 231 שעורה
 לטון במתבן₪  311  קש חיטה     301 211 211  גלוטן פיד

  211 101 101 (דבל זירו)כוספה ליפתית 
  301 211 201 21%כוספה חמניות 

D.D.G 101 101 211  
 -----  111 131 מקולפת כוספה סויה

  ח"ש  031  ח"ש 00111 ח"ש  00121 סובין
 

 .3102 ייונבחודש " נוסחת אריאלה"ממחיר גרעיני החיטה  45%פ "ייקבע עהצפוי מחיר תחמיץ חיטה 
 .המחיר בתיאום עם ארגון עובדי הפלחה

 .מעל תחמיץ חיטה₪  11תחמיץ סורגום 0 מעל תחמיץ חיטה₪  011תחמיץ תירס 
 

  רפתות שיתופיות -ביקורת חלב .  1
 

 חודש
 מספר

 רפתות
 סך הכול

 פרות
 ממוצע

 לעדר
ג חלב "ק

 לפרה ליום
 אחוז
 שומן

 אחוז
 חלבון

תאים 
 םיסומט

  אחוז
 יציאה

 3.1 310 2.31 2.10 20.2 101 100200 011 3103אפריל  
         

 3.2 311 2.31 2.10 20.3 131 100311 012  3102אפריל  
 

 (הנתונים חלקיים ליום ההדפסה)  רפתות משפחתיות -ביקורת חלב .  1
 

 חודש
  מספר

 רפתות
 סך הכול

 פרות
 ממוצע

 לעדר
ג חלב "ק

 לפרה ליום
  אחוז
 שומן

 אחוז
 חלבון

תאים 
 סומטים

  אחוז
 יציאה

 3.0 310 2.30 2.11 21.1 10 200011 111 3103אפריל  
         

 2.1 310 2.32 2.11 21.0 11 210000 112 3102אפריל  
 

 (                 מועצת החלבשל ללא דמי שירות ) מחירי חלב בשער המחלבה . 1
 3102 3103 3100 3101 3110 3110 3111 3111 3111 3111 רבעון

0 - 2 010.12 010.20 011.31 011.11 310.11 311.10 001.30 310.10 310.11 320.00 
1 - 1 011.01 010.31 013.32 011.20 310.11 001.10 001.11 301.00 310.11 331.00 
1 - 0 010.11  011.01 011.13 011.30 303.11 001.10 001.11 301.00 310.11  

03-01 012.01 011.01 012.30 001.00 300.10 001.30 000.11 300.03 330.11  
      

 יעקב בכר        

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


 מזכיר ההתאחדות   


