
 תקציר

תהליך הפקת החלב מהווה גורם משמעותי לשורת בעיות סביבתיות, מקומיות : הקדמה

שונים.  מזהמים ופליטת משאבים צריכת הכוללות הסביבה עם ממשק וגלובליות, ובעל נקודות

שומות, התפוקות ( מזהה ומעריכה את התLife Cycle Assessmentגישת ניתוח מחזור חיים )

וההשפעות, הישירות והעקיפות, של מוצר לאורך כל שלבי מחזור חייו. עד היום, פרט לישראל, 

לבחינת ההשפעות הסביבתיות  רבים בעולם לייצור חלב והוא נמצא ככלי יעיל LCAנערכו מחקרי 

. מטרת המחקר היא אמידת ההשפעות הסביבתיות וזיהוי 'נקודות חמות' של ייצור החלב

 בשרשרת אספקת החלב בישראל כבסיס לצמצום ההשפעות.

גבולות המערכת הן  בישראל.רפתות שיתופיות  12-: המחקר נערך לאורך שנה בשיטות מחקר

לל בין היתר, תשומות ב בו החלב מגיע למחלבה. הניתוח כמשלב ייצור המזון להאבסה עד לשל

מוש באנרגיה ופליטות הקשורות בהפקת דשנים וחומרי הדברה לגידול והפקת מרכיבי ההזנה ושי

לתפעול ולהובלה )חשמל וסולר(. ההשפעות הסביבתיות שנבחנו לק"ג חלב מתוקנן לתכולת שומן 

(, GWP( הן: שימוש במים, בקרקע ובאנרגיה, פוטנציאל ההתחממות הגלובלי )FPCMוחלבון )

 (.AP( ופוטנציאל אסידיפיקציה )EPפוטנציאל אטרופיקציה )

בממוצע הן  kg FPCM -לך שרשרת אספקת החלב בישראל : ההשפעות הסביבתיות לאורתוצאות

mצריכה של 
mשטח קרקע,  0.502 2

 של פליטותו אנרגיה מחשמל ודלקים, MJ 3.26-מים ו 0.052 3

GWP: kg CO2-eq 1.027 ,AP :kg SO2-eq 0.0095 ו-EP :kg PO4-eq 0.0029 תוצאות אלה .

ימוש בקרקע שהינו נמוך בגלל העדר נמצאות בטווח שנמצא במחקרים אחרים בעולם, פרט לש

מרעה. גידול המזון מהווה רכיב עיקרי הן בצריכת המשאבים והן בפליטות, כאשר הרוב מתרחש 

מסך צריכת האנרגיה  13%-ו 20%בארצות המקור של המזון המיובא. בנוסף, הרפת מהווה 

ר מכן , ולאחGWP-והמים, בהתאמה. התסיסה במערכת העיכול היא התורמת העיקרית ל

 ממשקי הטיפול בזבל שהינם תורמים עיקריים גם ביתר הפליטות.

: אימוץ גישה מערכתית מניתוח מחזור חיים מאפשר לזהות 'נקודות חמות' במערכת מסקנות

ייצור החלב בישראל, הקשורות לצריכת משאבים ולפליטות, כגון: ייבוא מזון והובלתו, השפעת 

ל, צריכת האנרגיה והמים ברפת וממשק הטיפול בזבל. הרכב המזון על פליטות ממערכת העיכו

בנוסף גישה זו מאפשרת יצירת תרחישים לבחינת צמצום ההשפעה, כאשר נמצא כי ייצור אנרגיה 

מתחדשת בכלל מחזור החיים של החלב מאפשר בממוצע פוטנציאל הפחתה בפליטות גזי החממה 

הביצועים הסביבתיים במערכת ייצור  . ישנו צורך בהמשך בחינת אמצעים לייעול ולשיפור6%-ב

גודל המדגם, הרחבת המחקר ב המשךו , הן ברמה הלאומית והן ברמת הרפת,החלב בישראל

 גבולות המערכת ובחינת שינויים לאורך זמן.

 



Abstract 

Introduction: Milk production has several direct and indirect environmental 

implications at the local and global scales, including resource consumption and 

emission of various pollutants. The Life Cycle Assessment (LCA) approach identifies 

and evaluates the direct and indirect inputs, outputs, and effects, of a product 

throughout its life. To date, with the exception of Israel, several milk production LCA 

studies have been conducted in different parts of the world. It has been found to be an 

effective tool for examining the environmental impacts of dairy production. The aim 

of the study is to estimate the environmental impacts and identify 'hot spots' of the 

milk supply chain in Israel. 

Research Methods: The study was conducted over a year in 12 cooperative dairy 

farms in Israel. The boundaries of the system include the feed production until the 

milk reaches the dairy. The analysis includes, inter alia, inputs and emissions related 

to the production of fertilizers and pesticides for the cultivation and production of 

feed and the use of energy for operation and transport (electricity and diesel). The 

environmental impacts were evaluated per 1 kg of milk adjusted for fat and protein 

content (FPCM) and include: water, land and energy use, global warming potential 

(GWP), eutrophication potential (EP) and acidification potential (AP). 

Results: On average the production of a kg FPCM required 0.502 m
2
 of land, 0.052 

m
3
 of water and 3.26 MJ of energy from electricity and fuels, and the related 

emissions are GWP: 1.027 kg CO2-eq, AP: 0.0095 kg SO2-eq and EP:0.0029 kg PO4-

eq. These results are in the range found in other studies in the world, except for land 

use which is low due to the lack of grazing. Feed production is a major component of 

both resource consumption and emissions, with the majority occurring in the source 

countries of imported feed. In addition, the dairy farm accounts for 20% and 13% of 

total energy and water consumption, respectively. Enteric fermentation is the main 

contributor to GWP, and then the manure management that are also major 

contributors to the other emissions. 

Conclusions: Adopting a systemic approach following a life cycle analysis enables the 

identification of 'hot spots' in Israel dairy production system, which are related to 

resources consumption and emissions, such as feed import and transport, feed 



composition effects on enteric fermentation emissions, and energy and water 

consumption. In addition, this approach enables the creation of scenarios which can 

examine the reduction of impact. For example, it was found that the production of 

renewable energy throughout the milk life cycle, on average, provides a potential 6% 

reduction of greenhouse gas emissions. There is a need to further examine measures 

to improve the environmental performance of Israel's milk production system, both 

nationally and at the farm level, and to expand the research sample size, the 

boundaries of the system and to examine changes over time. 

 

 

 

 


