
 2019    |   תש"פ   כסלו  -חשוון   |  נובמבר     11    דף  מידע  מס' 
 

 )ללא מע"מ(  חירים מ 
 

 )"בני בקר"( ש"ח לק"ג  ב מחירי בשר ממוצעים   .1
 

 2018   ר אוקטוב  2019ספטמבר    2019ר   אוקטוב  
 8.71 9.0 9.4 פרות המלטה ראשונה  ט+

 8.99 9.18 8.73 פרות ט+ 
 6.64 6.93 7.08 סה"כ  פרות 
 11.84 11.29 11.21 ןלבר עגלים שחו

 
 

 "בני בקר"(  י "פ)ע ר  ק ב   בניל   ם י ע מוצ   רים חי . מ 2
 עפ"י   , כולל הזרעה ועזרה וטרינרית)   . ימי כלכלה 3       ( מחיר שוק לא כולל מע"מ) מחירון זה הנו המלצה בלבד

 (: "התאחדות חקלאי ישראל"                                                                                                                                  

 

    "ח ש  8,789  ( עובש תה בלעג רי)הוצאות גידול ללא מח ריון ייום ה  180-ב עלות עגלה 
 . דויר היסמחל וןכיס תפתוס 6%סיף וה יש ל ים,גמולות גלועגלים ע ורבעב   

 

 )עפ"י "פורום מרכזי מזון"(   :  . מחירי מזונות בדולרים לטון 4
                

 ר נובמב  סוג 
2019 

 ר אוקטוב 
2019 

 ר נובמב 
2018 

 זונות גסים מ 

 הקמבח"י  ן וטל ₪ 600    טה חיתחמיץ  202 213 214 גרוסתירס 
 (ימא-ץרמת )זריעו ח"י בקמה  ן ₪ לטו 750     תירס תחמיץ 245 225 235 סהרוג חיטה

 יולי(-)זריעות יוני  ₪ לטון ח"י בקמה 800    תחמיץ תירס  275 224 233 צהלחו ורהעש
 לטון ח"י בקמה  ₪ 680   סורגוםתחמיץ  252 245 245  גלוטן פיד

  300 250 254  כוספה ליפתית
 מתבןבלטון  ₪  740                   שחת דגן    295 258 250 ת ניוחמה ספכו

D.D.G 257 254 255 מתבןן בוטל  ₪ 800                 תניקיטת שח 
 לטון במתבן ₪  550                  ה   חיטקש  460 420 420 יה וספה סוכ

  "חש   700  ש"ח  670  "חש  630 בטחנת הקמח() סובין
 

 סה. ירגהובלה ו םילא כולל הנמל שערת בפאוכוסה רעינים והג מחירי
 

 
 

   שיתופיות  ת ו רפת   -חלב    רת ביקו   .  5
 

 חודש 
  פר מס 

 ות רפת 
 ל הכו   סך 

 פרות 
 צע ממו 

 לעדר 
ב  ל ח ג  ק" 

 לפרה   ליום 
 ז ו ח א 

 שומן 
 אחוז 

 חלבון 
  ים תא 

 ם י סומט 
   אחוז 

 יציאה 
 2.8 277 3.39 3.84 35.9 459 70,263 153 2019  ר אוקטוב

         
 3.3 285 3.37 3.78 35.9 469 74,963 160   2018  רקטובוא

 

 סה( ום ההדפחלקיים לי)הנתונים    תיות ח שפ מ   ת רפתו   -לב  רת ח קו בי   . 6
 
 ש וד ח 

   מספר 
 תות רפ 

 סך הכול 
 פרות 

 ממוצע 
 לעדר 

ג חלב  ק" 
 לפרה   ום לי 

   אחוז 
 שומן 

 וז אח 
 ון ב חל 

תאים  
 ומטים ס 

   וז אח 
 אה יצי 

 2.6 287 3.39 3.85 33.9 129 36,450 282 2019  רובאוקט
         

 3.3 282 3.38 3.84 34.2 121 39,965 329 2018  ראוקטוב
 
 
 
 

     ( חלבמועצת השל )ללא דמי שירות  י חלב בשער המחלבה חיר . מ 7
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 רבעון 

1 - 3 190.28 201.51 209.55 231.88 208.47 215.47 185.06 189.21 195.44 196.22 
4 - 6 190.65 214.91 209.55 224.91 210.34 207.91 184.08 194.60 195.44 194.56 
7 - 9 184.04 214.91 209.55 215.18 224.93 194.23 181.86 198.00 203.67 193.69 

12-10 189.05 211.12 229.67 221.07 214.90 192.10 181.86 194.89 198.78 193.49 
 

 בד בל תו  צ ורם הפ משת כג ומש   ם ירי ח המ   י דף תונ לנ   ת ראי אח ות אינה  חד תא ה ה 

 ש"ח 14.78 - עגלים יונקים חודש קודם   
 ח"ש 13.05 - ווקיש עדו המילגמ םליגע "ח ש   8,900 "ח ש  8,900 ריוןיימי ה 180 -עגלות ב

 ש"ח 15.13 - עגלות יונקות ש"ח     650 "ח  ש    650 עובש ליגב םעגלי
 ש"ח 13.25 - יום 180עגלות מגמילה ועד  ש"ח     650 ש"ח    650 עגלות בגיל שבוע 

 ש"ח 13.98 - יום 630יום ועד  180 -עגלות מ   
 חש" 14.18 - מלטההד ועם יו 630 -ת מעגלו םשידחו 6 הרה הלעג ריממח 100% לחלב לחידוש פרה 


