הקורונה תרמה לעלייה של כ11%-
במכירות שוק החלב בינואר  -אפריל
המכירות של ענף החלב הסתכמו ב 3.02-מיליארד שקל ,כך לפי נתוני סטורנקסט.
מדובר בעלייה גבוהה ביחס לשוק ,שסבל בשנים האחרונות מקיפאון יחסי .רק לשם
השוואה ,ב 2019-צמחו המכירות בתקופה הזאת ב 2.9%-בלבד •
מנתוני חברת סטורנקסט עולה כי בארבעת החודשים
האחרונים נרשמה עליה של  11.2אחוז והמכירות
הסתכמו בלמעלה מ 3-מיליארד שקלים .מדובר בעלייה
גבוהה ביחס לשוק ,שסבל בשנים האחרונות מקיפאון
יחסי שנשבר מעת לעת בשל עליות מחירים.

מכירת מוצרי חלב

מובילת השוק תנובה בחרה להתמקד בשנים האחרונות,
במכירות וברווחיות על חשבון נתח שוק .נתח השוק
של המחלבה הגדולה בארץ ירד בשלישון הראשון השנה
ל 49.5%-לעומת  50.7%בתקופה המקבילה אשתקד,
אולם נוכח צמיחת השוק ,עלו מכירותיה ב 9%-המהווים

תוספת של  114מיליון שקל .המתחרה שטראוס צמחה
בתקופה הן בנתח השוק שעלה ל ,22.4%-והן במכירות
שעלו ב 15%-ל 88-מיליון שקל .נתח השוק של טרה
נותר קפוא ,11.2% ,בדומה ל .2019-מכירותיה של
טרה ,בבעלות החברה המרכזית למשקאות קלים ,צמחו
ב ,11.2%-בדומה לצמיחה של השוק כולו .בחברת
טרה ,השלישית בגודלה ,ניתן לראות בכך שיפור ביחס
לתוצאה הקשה בשנת  2019אותה חתמה בירידה של
 5.8%במכירות ונתח שוק שצנח ל 11%-לעומת 12.1%
ב 2018-ו 13%-בשנת  .2017אלא שהצמיחה הושגה
בעיקר ממיקוד במוצרי הבסיס המפוקחים והפחות
רווחיים▲ .

תתחדשו  -פורום
משק הבקר והחלב
יש פורום חדש במיוחד עבורכם ,רפתנים ,יצרנים
ואנשי ענף החלב .המקום שבו תוכלו לקרוא,
להתעדכן ,לשתף ובעיקר להרגיש בבית' .פורום
משק הבקר והחלב' בפייסבוק ,כנסו יהיה כייף •

הבית החדש שלכם בפייסבוק .פורום משק הבקר והחלב
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מתחילת מאי עלה לאוויר פורום חדש שהקמנו,
במיוחד לכם ,אנשי ענף החלב .לאחר שבדקנו,
בחנו וניסינו ,הבנו כי גם לכם מגיע פורום רק
שלכם' .פורום משק הבקר והחלב' הוא למעשה
אתר הבית החדש של המגזין 'משק הבקר והחלב'.
בפורום החדש תקבלו את כל החדשות על בסיס
יומי ,הצילומים ,הכתבות וכל מה שקורה בענף
שלנו .הפורום מתעדכן על פסיס יומי קבוע
ויביא את כל המתרחש והמעניין בענף .אז למה
אתם מחכים ,עשו לייק והצטרפו ,יהיה חדשני,
אקטואלי ,מעניין וצבעוני .הפורום לא בא חלילה
להחליף את המגזין 'משק הבקר והחלב' אלא
להוות כלי נוסף להעברת עדכונים ,מידע וכתבות
ישירות אליכם .הפורום יעסוק אך ורק בנושאי
ענף החלב ,ידווח על חדשות ,יועלו כתבות
צבע ,מחקרים ,צילומים וכל הקשור לענף .מדי
פעם נביא נושאים הקשורים לענף החקלאות
הנוגע לכולנו והחשוב ביותר ,אתם מוזמנים
לכתוב ,לשתף ולהעלות אייטמים שיעניינו את
כולם .פורום משק הבקר והחלב בפייסבוק הבית
הווירטואלי של ענף החלב▲ .

