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מועצת החלב
מאחלת לכל אנשי הענף
פסח אביבי ושמח!
קריאה נעימה!

ביקוש עולמי
לחלבון
מקפיץ את
מכירות אבקת
החלב הכחוש
מאוסטרליה

על פי נתוני ייצוא שפורסמו ,אוסטרליה שולחת לחו"ל כמויות גדולות יותר של אבקת חלב
כחוש ( ,) SMP - Skimmed Milk Powderחמאה ומי גבינה.
מיולי ועד דצמבר  ,2012עלה יצוא ה  SMPב 42.1-אחוזים ,לעומת התקופה המקבילה
שנה קודם ,והגיע לנפח של יותר מ 88-אלף טון .ערך המכירות גדל ב 18.1-אחוזים והגיע
ל 262.7-מיליון דולר אוסטרלי ( 200.7מיליון אירו).
יצוא החמאה עלה ב 63.7-אחוזים והגיע ליותר מ 22-אלף טון ,ואילו יצוא מי הגבינה  -כולל
מכירות תרכיז חלבון מי גבינה  -גדלו ב 30.2-אחוזים והגיעו ליותר מעשרים אלף טון.
ענפים נוספים שלקחו חלק בצמיחה זו היו בקטגוריית "גבינות אחרות" שהמכירות שלהן
עלו ב 88.8-אחוזים והגיעו לנפח של  57אלף טון ,עם ערך מכירות שעלה ב 2.1-אחוזים
והגיע ל 249.3-מיליון דולר אוסטרלי ( 190.5מיליון אירו).
דוברת עיתון החלב  ,Dairy Australiaהודיעה השבוע כי הדרישה לחלבון התחזקה
בחודשים האחרונים ,ואבקת החלב היא האמצעי היעיל ביותר לספק את השוק" .יש
לשים לב לכך שגם יצוא החמאה גדל ,שכן ,שני המוצרים הללו מקורם באותו תהליך
ייצור תעשייתי".

צרכני האיחוד
האירופי רוצים
שומן מלא
במוצרי החלב

תעשיית החלב הגדולה ביותר בנורווגיה ,Tine ,צופה שהעלייה בדרישה למוצרים עם שומן
מלא תתרחב ותלך בכל רחבי אירופה .צפי זה בא לאחר שנה שבמהלכה נאלצה החברה
לייבא חמאה על מנת לעמוד בהיקף הדרישה בחנויות ברחבי נורווגיה.
בדוח השנתי של החברה נאמר שבד בבד עם הירידה בדרישה למוצרים ללא שומן ,או עם
שומן מופחת ,חלה עלייה בדרישה למוצרים עשירי שומן כגון חמאה .החברה צופה שמגמה
זו ,העומדת בסתירה מוחלטת למהפכת השומן הדל של השנים האחרונות ,תימשך בשנים
הבאות לא רק בנורווגיה ,אלא בכל רחבי יבשת אירופה.
החברה דיווחה כי בשנה החולפת הייתה עלייה חיובית במכירתן של גבינות לבנות ומוצרי
בישול ,ואילו מכירות החלב הטרי ירדו מעט בהשוואה לשנים קודמות.
בשנת  2012טיפסו הכנסות הקו אופ ל 19.8-מיליארד קרונות נורווגיים ,לעומת  19.4מיליארד
בשנת  .2011נתוני החברה מתייחסים גם לירידה בהכנסות תפעול  943 -מיליון קרונות
נורווגיים לעומת  1.156מיליארד בשנת  ,2011וזאת בזכות השקעות משמעותיות בארגון פנימי
ושיפור תשתיות.
לדברי דוברי החברה ,מדובר במשק החלב המודרני ביותר באירופה המכנס לראשונה את כל
ייצור הקו אופ תחת קורת גג אחת .ההתייעלות כוללת גם גמישות בתחומי הייצור המאפשרת
למנהלים לשנות את ההתמקדות במוצר כלשהו ,בהתאם לשינויים ולתנודות בשוק.
במבט לעתיד ,בכוונת החברה להיענות להיקף הדרישה לחמאה ,תוך ניצול הייצור המקומי,
בלא לשלול את האפשרות שבמקרה של מחסור תיאלץ לייבא השנה שוב.
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הנהוגות באיחוד
האירופי בעייתיות
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יצרני החלב יעילים למדיי של דנמרק מחכים לביטולם הקרב של מכסות החלב באיחוד
האירופי .להערכת מועצת החלב הדנית ,חלק מהרפתנים נמצא כבר היום על סף פשיטת
רגל.
היצרנים עומדים בפני דילמה קשה ביותר :לשלם את הקנס הכבד המוטל באיחוד
האירופי על גלישה מעבר למכסה ,ובשל כך לפשוט את הרגל ,או לייצר פחות חלב
ולפשוט את הרגל.
קרוב למאה יצרני חלב בדנמרק ,כ 2.5-אחוזים מכלל יצרני החלב ,נמצאים כבר היום
במצב זה ,שנתיים לפני סיום משטר מכסות החלב ב .2015-יצרנים אלו לקחו הלוואות
מהבנקים לצורך מימון שידרוג מתקני הייצור שלהם .ההלוואות מהבנקים מבוססות על
ערך הקרקע .מאחר שערך הקרקע מידרדר והולך ,נוקטים הבנקים בכל האמצעים ,על
מנת לצמצם הפסדים ובשל כך אינם מגדילים קווי אשראי.
"הפתרון היחיד העומד לרשותם של היצרנים הוא לייצר יותר חלב" ,טוענת קירסטן הולם
סוונדסן ,ממועצת החלב הדנית" ,עם זאת ,אם יעברו את המכסה ,הקנס יחסל אותם .הם
לא יוכלו לשלם אותו ויאבדו את משרותיהם ,את משקיהם ואת ביתם".
בהשוואה לשנים קודמות ,הרי שמחירי החלב אינם גרועים כל כך ,אך הוצאות הייצור
גבוהות מאי פעם" .כרגע אנו עוצרים את הנשימה ומחכים להתפתחויות חיוביות בשוק,
אך כמה זמן נוכל לעשות זאת מבלי להיחנק?" ,כתבה סוונדסן בנייר עמדה של מועצת
החלב.
מכסות החלב יורדות באופן מתון ,אך כפי שניתן להיווכח ,הנחיתה הסופית תהיה לחלק
מהיצרנים קשה ביותר .הם פשוט יתמוטטו .פתרון היה אפשר למצוא אילו נציבות אירופה
הייתה מתייחסת ברצינות להצהרותיה שלה ,טוענת סוונדסן.
לשאלת ה  ,Dairy Marketsאם הייתה התייחסות כלשהי למצוקה בדנמרק ,מצד
הנציבות או גוף אחר באיחוד האירופי ,עונה סוונדסן" :עד כה לא הצלחנו לעורר מספיק
תמיכה ,נהפוך הוא ,הפרלמנט האירופי מתכוון להגיש הצעה להפעלת ניהול אספקה".
"בנציבות טוענים שהמכסות יורדות באופן מתון ביותר ,אך הם רואים את האיחוד כמכלול
אחד ולא מתייחסים למצוקותיהן הספציפיות של כל מדינה חברה .הממשלה שלנו תהיה
חייבת ללחוץ למציאת פתרון ,אך המשימה קשה" .סוונדסן מוסיפה כי ידוע לה שגם יצרני
החלב של פולין מתמודדים עם קשיים דומים.
מחירם הגבוה של אדמות חקלאיות גורם לכך שאין זה כלכלי לנהל משק חלב שלא
בתפוקה מרבית ,כך ניבא העיתון בניתוח שפרסם באוקטובר שעבר ,בנושא הקנס על
ייצור מעבר למכסה.
הן בשנת  2010/2009והן בשנת  2011/2010השיתה דנמרק על עצמה קנס על ייצור,
בהתמודדותה מול מגבלות תקרת מכסת החלב .בשנת  2012/2011הצליחה בקושי רב
לשמור על טווח המכסה .רפתני דנמרק ייצרו השנה  4,742,433טון חלב  -ב 0.2-אחוזים
פחות מתקרת המכסה העומדת על  4,752,212טון.
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בסין מחמירים
את התקנות
בעניין יבוא מוצרי
חלב

החל מ 1-במאי השנה יידרש ענף היבוא של מוצרי החלב לסין להתמודד מול תקנות
מחמירות שנקבעו על ידי הרשות המופקדת על פיקוח איכות המזון במדינה.
כל מוצר שלא יעמוד בתקנים של בטיחות ,בריאות וסביבה יושמד בתוך שלושה חודשים
או יוחזר למדינת המוצא.
מהלך זה בא אמנם בעיתוי מתאים  -לאחר שחברת פונטרה גילתה כי חלק מאבקת החלב
שלה היה מזוהם ברמות מזעריות בדשן בשם  - )dicyanidiamide) DCDאך למעשה
התחיל כבר קודם לכן ,בעקבות המשבר הקודם.
רשות האיכות ,הפיקוח ,הבדיקה וההסגר Administration of Quality( AQSIQ
 )Supervision Inspection and Quarantineשל סין חשפה כי החזירה או השמידה
אשתקד  270טונות של מוצרים ,שיותר ממחציתם יובאו מניו זילנד ומאוסטרליה.
התקנות החדשות ,המכונות "רגולציית פיקוח וניהול לבדיקה והסגר של מוצרי חלב
מיובאים ומיוצאים" מהוות כלי אזהרה גם למפעילים מקומיים.
וונג דינגמיאן ,לשעבר סגן יושב ראש התאחדות תעשיית החלב של מחוז גואנגדונג ,סיפר
לעיתון  ,China Dailyשהפיקוח המחמיר יותר ייאלץ את היצרנים להתייחס ביתר רצינות
לתקנים הקיימים במדינה.
ב 1-באוקטובר  2012החלה ה  AQSIQלדרוש מיצואנים ויבואנים רישום מוצרי המזון
בלשכת הפיקוח וההסגר .לצורך כך פיתחה הרשות אתר דו-לשוני שכתובתו:
.http://ire.eciq.cn
דרישת הרישום באה נוסף על דרישות אחרות שכבר קיימות .לגבי מוצרי חלב מיובאים
מדובר בדרישה שיעברו טיפול בחום ,יעמדו בדרישות העיבוד הסיניות וילוו ברישיון סניטרי.
יבואנים יחויבו להגיש בקשה לרישיון בדיקת הסגר ( )QIPשתכסה את סכום החוזה,
בהתאם לעצת משרד החקלאות האמריקני.
יחד עם ה  QIPיצטרך כל יבואן יצטרך לספק ל  AQSIQמסמכים לגבי מוצא ונפח
המשלוח QIP ,שיוכל לכלול כפולות של מכולות ויהיה תקף למשך שישה חודשים.

קנדה מקשיחה את
התקנות לבטיחות
ביולוגית במשק
החלב

בקנדה הוכנס תקן לביטחון ביולוגי במשקי חלב עשור לאחר פרוץ המקרה הראשון של
מחלת "הפרה המשוגעת".)Bovine spongiform encephalopathy) BSE ,
המקרה האחרון של המחלה נצפה אמנם בוורמונט שבקנדה בשנת  , 2011אך בעקבות
גילויים לאחרונה של  )dicyandiamide) DCDבמוצרי חלב בניו זילנד יוחמר הפיקוח
גם על חומרי דישון .תקן הבטיחות הביולוגי נועד להעניק ביטחון בפני הפצת מחלות
זיהומיות מידבקות.
שורת התקנות והכללים החדשים היא פועל יוצא של דיונים שהתנהלו במשך שנתיים
(Canadian Food Inspection
בין פקידי רשות הפיקוח על המזון של קנדה
CFIA
 )Agencyובין ארגון יצרני החלב (.)Dairy Farmers of Canada
תקנות וכללים אלו ישפיעו למעשה על כל משקי החלב בקנדה המייצרים עבור הכלכלה
הקנדית כמות שנתית של  7.66מיליארד ליטר חלב ,בערך כולל של עשרה מיליארד
דולר קנדי ( 7.43מיליארד אירו).
התקן החדש מגדיר תחומי פיקוח ובקרה הקשורים לניהול בריאותם של בעלי החיים,
תנועתם ,ניהול שטח המשק ,ותנאים מתאימים לעובדים ,למבקרים ,לרכבים ולציוד.
לפי הודעת ה , CFIAמטרת העל היא לסייע לרפתנים לצמצם את הסיכון להתפשטות
מחלות הן לשטח המשק שלהם והן למשק הסמוך.
בהקשר של תנועת בע"ח ,ממליץ התקן שהיצרנים יהיו מודעים למצב בריאותם של
בעלי החיים שהם עומדים לרכוש ,עוד בטרם רכישה .יש לחסן את בעלי החיים ולבודד
אותם מיתר העדר.
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עצמות חזקות
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מחקר חדש שהתפרסם בארצות-הברית מצביע על כך שצריכה רגילה של חלב ויוגורט
עשויה להגן בפני נזקי האוסטיאופורוזיס ולמנוע שברים בגיל המבוגר.
מנתוני המחקר התברר כי צפיפות העצם ,של האוכלים בין  2.5עד שלוש מנות חלב
ויוגורט ביום ,גבוהה יותר .במושגים אמריקניים ,מנה משמעותה  0.2ליטר 227/גרם.
חוקרים מהמכון לחקר ההזדקנות ( )Institute for Aging Researchסקרו 3,212
מבוגרים ובדקו את הקשר בין ערכי צפיפות העצם ( )BMDלצריכה היומית של מוצרי
חלב.
על פי נתוני המכון ,המסונף לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הארווארד ,ההרכב
התזונתי של המוצרים היה שונה .אכילת חלב דל שומן או יוגורט הגדילה בסל התזונה
של הנבדקים את כמות החלבון ,הסידן וויטמין .D
המחקר ,שהתפרסם ב 1-בפברואר השנה בכתב העת ,Archives of Osteoporosis
מצביע על הצורך במחקר נוסף ,על מנת לבחון האם גם צריכת גבינה משפיעה על
צפיפות העצם והאם כל מוצרי החלב יכולים להפחית את שיעור השברים.
אוסטיאופורוזיס ,מחלה שבה מאבדות העצמות את הצפיפות שלהן והופכות להיות
פריכות ושבירות ,פוגעת במיליוני מבוגרים .בארצות הברית מהווה האוסטיאפורוזיס
סיכון בריאותי מרכזי עבור קרוב ל 44-מליון בני אדם  -מחציתם בני חמישים ומעלה.
מנתוני האגודה הבריטית לאוסטיאופורוזיס ,אחת מכל חמש נשים ואחד מכל חמישה
גברים מעל גיל חמישים ,צפויים לסבול משברים.
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