סיכום כלכלי מקצועי לשנת 2019

במשקי עמק יזרעאל
 33רפתות שיתופיות פועלות
בעמק ,מכסה של  175מיליון ליטר,
האזור הגדול ביותר בארץ בענף
החלב וגם ברפתות העמק הרגישו
את היטב את שנת .2019
זיו בן ארי רכז ההתארגנות
עמק יזרעאל "אני מאוד מקווה
שהשחיקה ברווחיות נבלמה" •
חייבים לייצר הסכם שיבטיח רווחיות
ליצרנים .זיו

סכם את ?2019

נושא הדורש בדיקה מעמיקה ,אך דבר זה הביא לשחיקה של
עוד  4אגורות ברווחיות ,בסה"כ סיימנו עם ירידה של כ14-
אגורות לליטר ב."2019-

"בשנת  2019היתה ירידה במחיר המטרה ,הייחודיות באזור
שלנו זה שבעבר חרגנו סביב  5אחוז מהמכסה ובעקבות
שינוי המדיניות של מועצת החלב ובתשלום לחלב חריג,
האזור סיים באי ביצוע של  0.6אחוז שבסה"כ הרפת
הממוצעת ירדה בכ 300-אלף ליטר ב 2019-לעומת .2018
מכיוון שהתשלום לעבודה נשאר וחומרים ושירותים נשארו,
אז הרווחיות ירדה .מעבר לכך ,ניצולת המזון היתה גרועה,
כנראה בגלל איכות המזון הגס אבל אני לא בטוח בכך ,זה

ומה לגבי העתיד?

"לגבי  2020אני מקווה שהשחיקה נבלמה ,אמנם הורידו
מכסות ולגבי החלב החריג יש מדיניות מרחיבה שזה אומר
שאנחנו לדעתי נעבור את השנה שעברה .השנה נכנס יישום
חובה של זן  19שהמשמעות שלו זה משהו כמו  10אלפים שקל
לרפת בודדה וזה משהו שצריך לקחת בחשבון .אנחנו מקווים
שהממשלה החדשה תבין את חומרת המצב ויחד עם שר
החקלאות וראשי הענף נגיע להסכם ארך טווח שאפשר יהיה
לחיות איתו בשלום ולהתפרנס בכבוד .אני חושב שאם המצב
יישאר כמו ב 2019-ואף יורע ,הרפתות עם הרווחיות הנמוכה
יותר יחשבו פעמיים על כל נושא של השקעות ובסה"כ רפת
שלא משקיעה תהפוך מהר מאוד לרפת פחות רווחית בעתיד
וזה מצב מאוד מסוכן .באזור שלנו בעמק ,רפת החלב היא
המרכיב החקלאי הגדול ביותר ומוקדשת לה תשומת לב רבה
ואני מקווה מאוד ששנת  2020תהיה יותר טובה ליצרנים
ולענף" .זיו מוסיף ואומר "במהלך השנה ובעקבות הקורונה
שוב הוכח עד כמה חשובה אספקת חלב ישראלי ובטחון
תזונתי כאן בארץ".
באשר לשוק הבשר אומר זיו המשמש גם כמנכ"ל בני בקר
"אנחנו רואים בחודשים ירידה ביבוא עגלים הנובע מירידה
בביקושים .בשבועות האחרונים ,מחיר העגל המפוטם ירד.
מכיוון שהקורונה מאוד מקטינה את האירועים והשוק
המוסדי ,אז רואים ירידה במחיר העגלים ,בפרות החלב ,אנחנו
רואים עליה ,בעיקר בגלל מחסור בפרות לתחלופה"▲ .

עמק יזרעאל
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