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יחיאל שטיינמץ – שה"מ

כללי :עונה זו התאפיינה באיחור בהבשלה של האדמונית אצלנו ובהקדמת ההבשלה בהולנד.
מצב זה עלול לגרום לירידת מחירים בשוק .דף זה נשלח אליכם על מנת לעדכן ולעורר דיון לגבי
מדיניות הקטיף והשיווק.
קצת היסטוריה בקצרה :כדאיות גידול האדמונית בישראל מבוססת על שתי עובדות עיקריות :א.
העובדה שהאביב בישראל מקדים את האביב ההולנדי .ב .עוצמות הקרינה של החורף הישראלי
גבוהות מאלו של החורף ההולנדי .מסיבות אלו ,אדמונית ,הגדלה באופן טבעי בישראל ,מקדימה
את זו הגדלה בתנאים דומים בהולנד( .גידול בשטח פתוח) .שיטת הגידול במנהרות עבירות וכן
שיטת הגידול בשינוע הביאו להקדמה נוספת בקטיף .כך שמרנו על רמת מחירים גבוהה יחסית
עד לפני מספר שנים וגידול האדמונית נחשב ריווחי גם בתנאי שטח פתוח .דא עקה ובשנים
האחרונות אימצו גם מגדלי הולנד את שיטת הגידול בחממות (או מנהרות) והביאו בכך להקדמה
של אדמונית הולנדית בשוק ולירידת מחירים מוקדמת יותר .במקביל עלה היקף הגידול בהולנד
מכ 7>-מליון פרחים בשנה אל מעל ה <6-מליון מה שדחף יותר ויותר מגדלים הולנדים להיחלץ
לאחור מתקופת המחירים של  96סנט ביוני יולי אל התקופה הטובה יותר באפריל מאי.
מצב זה סיכן בעיקר את רווחיות הגידול בשטח פתוח ולגביהם אמרנו כך – יהיו שנים בהם אנו
נקדים וההולנדים יאחרו ,כפי שהיה אשתקד ,ואזי ישמר המחיר והכל בסדר .יהיו שנים בהם
המצב יהיה הפוך ואזי אפילו לא ישתלם לקטוף את האדמונית (יאחרו או יקדימו ,כל מדינה
במושגים שלה ,אבל עדיין הקדמה קלה של ההולנדים דיה כדי להוריד את המחיר) .ויהיו שנים
באמצע .מצב זה אינו מאפשר רווחיות בענף ועל כן כבר בשנתיים הקודמות המלצנו למגדלים
אשר להם אדמונית בשטח פתוח להשקיע במבנים על מנת להבטיח את מקומם בשוק.
נציין כי בשנים אלו נכנסו גם שחקנים נוספים למשחק כגון צרפת ,איטליה ועוד אך מעקב אחר
הנעשה שם לא גרם לנו לדאגות יתר.
ניתוח כמויות ומחירים :נתוני השנים הקודמות הראו כי החל מאמצע מרץ עלו בד"כ מחירי
האדמונית לכ 6.>-עד  7יורו בממוצע לפרח .מצב זה נשמר בד"כ עד שבוע = .7מכאן ואילך ,כאשר
עלתה הכמות הנסחרת אל מעל ה 7.;-מליון ענפים לשבוע ירד המחיר לכ 6.< -עד = 6.יורו ואח"כ
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ל 6.:-סנט .חשוב להזכיר כי הירידה אל מתחת ל 6.:-יורו לא התרחשה בשנים האחרות לפני
שבוע  .87רק לאחר מכן ,עם הכניסה המסיבית של האדמונית ההולנדית משטח פתוח יורד
המחיר לכ 6.9-יורו ומטה .המחירים אלו חוצים את סף הכדאיות של גידול אדמונית ישראלית.
נאמר כי במחירים אלו אפילו לא כדאי לקטוף .ראו גרפים בעמוד .9
תכנון על פי ניתוח השוק :גידול אדמונית במנהרות עבירות נחשב עד כה די בטוח באשר הוא
מבטיח סיום קטיף עד סוף שבוע < .7תקופה בה ,ע"פ הניתוח הרב שנתי ,נשמרים מחירים
גבוהים יחסית .שלא לדבר על גידול בשיטת השינוע אשר מבטיח פריחה בחודשים פברואר מרץ.
מו"פ על פי ניתוח השוק :בשנים האחרונות נערכו לא מעט ניסויים ותצפיות במגמה להקדים את
צבירת הקור בחורף .ובמגמה לשפר את חימום סביבת הצמח בתקופת ההפרחה( .זאת על רקע
העובדה כי שיטות הגידול במנהרות ובשינוע אשר מטפלות ומבוססות על העקרונות הנ"ל פותחו
כאן בישראל והן שהיוו בסיס לגידול בישראל).
דו"ח מצב לעונה זו :עונת הקטיף בגידול בקרקע החלה מאוחר יחסית .נכון להיום טרם סיימנו
את הקטיף במנהרות וקטיף ה'שרה ברנהרד' בשטח פתוח רק החל .איני יודע עדיין איך להגדיר
את המצב בהולנד אבל הכמות מדברת בעד עצמה – כמות האדמונית בבורסות הולנד בשבוע
שעבר הייתה כ ,>66,666 -שיא לשבוע זה והמחיר ירד לכ <6-סנט יורו .מניסיוננו ,כמויות כאלו
לשבוע מביאות אחריהן כמות כפולה בשבוע שאחרי וירידת מחיר .עד עתה ,כל האדמונית
ההולנדית הגיעה מגידול בחממות אך נמסר כי הקטיף של השטחים הפתוחים יחל השנה מוקדם
מהרגיל.
הערכת מצב :תרומת ישראל להיצע בשבועיים הקרובים עשויה לעלות למספר מאות אלפים
לשבוע .בנוסף לכך קיימת עליה בהיצע ההולנדי .כל עוד לא תעבור הכמות הכללית את ה8.;-
מליון בשבוע אפשר ,מבחינה סטטיסטית ,לצפות עדיין למחיר של מעל  :6סנט.
קבלת החלטות :יעשה כל אחד את החשבון לעצמו וייקח בחשבון מספר דברים :א .עלות שיווק
פרח מקטיף ועד למכירה נעה סביב ה 8;-עד ; 9סנט ,כל אחד והעלויות שלו .ב .כל פרח שלא
נקטף השנה משפר את פריון הצמח בשנה הבאה .ג .גם במצב של היצע גבוה עדיין ניתן,
לעיתים ,להשיג מחיר סביר לאדמונית איכותית אך בוודאי שלא לאדמונית קצרה או עם ראשים
קטנים .ד .לא להרוויח מפרח שגידלת זה אמנם לא נעים .אבל להפסיד ,זה כבר צורב( .לא בתחום
שלי אבל חשוב להזכיר).

המשך עדכון :נמשיך לדון בעניין בפגישותינו ובטלפון ובאימייל .ברגע שיהיו נתונים קריטיים.
אשתדל לאפיץ שוב לכולם באימייל.
תודה לירון כוכבי על אספקת הנתונים ולכל המגדלים שחולקים איתי את התלבטויותיהם.

4

כמות אדמונית

ור ת פלורהולנד אל מיר י וא והולנדי
כמות ש ועית

4,500,000
4,000,000
3,500,000

כמות
כמות

3,000,000

כמות

2,500,000

כמות
כמות

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

ש וע שיווק

מחיר אדמונית

ור ת פלורהולנד אל מיר י וא והולנדי
מחיר

נ יורו

200
180

160

מחיר
מחיר

140

מחיר
מחיר

120

מחיר

100
80
60
40
20

0
ש וע שיווק

3

