
01/06/2016 מחירון חודשי

'לכ

מרכז הרפת

!שלום רב

2016יוני מחירון בני בקר  לחודש

אנא ראו מחירון זה כהמלצה בלבד וכבסיס לכל עיסקה, להלן מחירון מומלץ ליונקים ומבכירות

או חוזה הנעשים בשטח

.לפני כל עיסקה חד פעמית בעיקר מכירת עגלות הרות ופרות לחלב מומלץ ליצור קשר עם אנשי בני בקר, למרות כל הכתוב

חודש קודםיוני

₪ 1,100₪ 1,100

₪ 1,000₪ 1,000

30%30%

30%30%

20%20%

20%20%

40%40%עגל בלו בלגי

40%40%עגלה בלו בלגי

66%66%

₪ 11,000₪ 11,000

 חודשים6ממחיר עגלה הרה 100%פרה לחלב לחידוש

שימו לב לשינוי בנוסח
(ולא עגלה) ל/עגל שמונבליאר ובלו בלגי הוא תוספת של אחוזים למחיר . שינוי זה בה להדגיש שמחיר עגלות שפי

שינוי מחודש קודם מופיע באדום

להתיעץ עם המסווגים- פרה לחלב לחידוש 

אתר בני בקר
/http://bnei-bakar.co.ilאתר בני בקר

דרך האתר ניתן לקבל את תוצאות המכרז

קוד הרפת בספר העדר:שם משתמש

קוד הרפת בספר העדר:סיסמה

כל מורשה יכול להכנס ולמשוך את התוצאות כולל היסטוריה- אין יותר משלוח תוצאות מכרז 

נוסחת תשלום לעגל גמול
אנו בודקים שינוי בנוסחת השתלום עבור עגל גמול

 ימים7ימי כלכלה מגיל +  על מחיר הבסיס 6%תוספת סיכון  + המחיר כיום מחושב לפי נוסחה שלוקחת בחשבון את מחיר הבסיס 

משקל העגל/ אין כאן שום התיחסות לאיכות 

הנוסחה החדשה תהיה

 יום כלכלה1ג יותר או פחות בגובה " ק1קנס על כל / פרס + ג " ק75 - 80במשקל  ( יום60בן )אותו בסיס חישוב אך מותנה לעגל 

אבקש התיחסות מכל מי שעדיין לא התיחס ורוצה להשמיע דעתו

 ומקורות2014-15יבוא ראשי בקר לפי חודשים 

אוסטרליה 

2015

אוסטרליה 

2014

הונגריה 

2015

הונגריה 

2014

ליטא 

2015

ליטה 

2014

רומניה 

2015

רומניה 

2014

כ "סה

2015

כ "סה

2014

הפרש 

חודשי 

ומצטבר

24,158    2,129 1,324  1,957    4,620  12,949  16,085ינואר  14,906   9,252     

23,612-   26,570   2,958   6,226    2,958     -  1,976        -  18,368       -פברואר  

19,545    4,994     -  2,243    4,592    9,959מרץ  2,243     17,302   

14,938   5,019    1,957     -    5,241    9,472    7,740אפריל  14,491   447        

   1,400-     4,325   2,925   2,204        - 2,925  2,121        -       -מאי

18,678   2,729    1,527 4,741        -    9,386  12,410יוני  12,115   6,563     

   2,537-     9,785   7,248   2,880    1,349     -  2,376    5,899    4,529       -יולי

     2,429       -   2,429        -     -        -       -אוגוסט

     4,795       -        -     -  4,795        -       -ספטמבר

     7,402       -        -   2,533     -  4,869        -       -אוקטובר

     9,169       -        -   1,287     -  3,569        -    4,313       -נובמבר

   13,999       -        -   2,415     -  1,644        -    9,940       -דצמבר

21,487  14,914   6,235 25,5508,990  20,352  68,957  46,194כ"סה  90,450  122,229  6,015     

המקור באתר השירותים הוטרינריים ובריאות המקנה

ל בן שבוע/עגל ש

ל בת שבוע/עגלה ש

עגלה שפי

ל/עגל שתוספת למחיר 

ל/עגל שתוספת למחיר 

ל/עגל שתוספת למחיר עגלה מונבליאר

ל/עגל שתוספת למחיר עגל שפי

ל/עגל שתוספת למחיר עגל מונבליאר

ל/עגל שתוספת למחיר 

ממחיר יחיד תאומים

ועוד ימי כלכלה מדף כחול  חודשים6עגלה הרה 

http://bnei-bakar.co.il/

