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בשניםהאחרונות דומהלמופע עםמופע חלב כךשהתמורההממוצעתעבור חושבו מקדמיםאלו

פער,מהמחיר%30מדוברבדיפרנציאליותשל.4מהמחירהמעודכןכאמורבסעיף%100.75תהייה
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מחלבהעזיםמיועדלייצורגבינותולכןישמקוםלתגמלאת(82%)חלקניכר:תשלום לרכיבי חלב .4
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י "יחידות מחיר החלב והתשלום עפ 02ון יעמוד על המקדם החלב1 תהווה שנת מעבר 4102שנת 

 2121%-לגבי חלב עם תכולת חלבון מתחת ל1 2121%חלבון יהיה רק לגבי חלב עם תכולת חלבון מעל 
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