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De PLM del mes de juny 2013 

Resum dels preus de la llet de la xarxa PLM arreu del món 

Irlanda 

Explotació a l’oest, 160 vaques de llet. Membre de cooperativa: preu maig 2013 38 ct./l 3,6% 

greix i 3,3% proteïna. Creu que la tendència és estable. El 2012 només li van pagar el maig a 29 

ct./l. 

Suïssa 

Explotació al cantó de Vaud, 71 vaques de llet. El 65% de la producció a preu A (0,4986 ct./l, 

maig 2013), el 35% a preu B (0,41019 ct./l). 

Nova Zelanda 

Explotació de 1.100 vaques de llet. Preu maig a 31,5 ct./l. 

Holanda 

Explotació de 89 vaques de llet. Preu al maig: 39,5 ct./l, 4,41% de greix i 3,47% de proteïna. Fa 

un any li pagaren a 32,75 ct./l. Les càrregues alimentàries són altes, i les quotes (drets amoníac 

lligats a nombre de vaques) també ho són. 

Austràlia 

Explotació de 2.000 vaques de llet, el preu al maig era de 40,5 ct./l, més baix que fa un any 

(42,5). 

EUA 

Explotació de 230 vaques de llet a Michigan. El preu al maig era de 31,3 ct./l, i fa un any de 26 

ct./l. És membre d’una cooperativa. El blat de moro i la soja els resulten cars. No pensa invertir 

en un nou tanc, ja que el té just per la producció que fa, traurà vaques (renovació, menys 

vaques més producció per vaca). Diu que la majoria van cap a l’autoabastiment  farratger, no 

créixer sense terra. 

Itàlia 

Explotació de 300 vaques de llet, al sud de Milà. Lligada a la producció de grana-padano en la 

major part, si bé té un “coixí” per a d’altres productes. El preu al maig fou de 42 ct./l, més baix 

que el del maig passat (50 ct./l). 

 

L’observatori de preus PLM diu que algunes centrals pagaran a 37 ct./l el setembre. L’evolució 

del preu a França és a l’enllaç Seguiment del preu mitjà a França, a la dreta del web. 

 


