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כימיקלים: שווקי הדשנים והברום בישראל ובעולם 

עיקרי הדברים: 

 הייצור העולמי של דשנים הוא די ריכוזי מצד המדינות המייצרות. ייצור רב של דשנים, בכל 

תצורותיהם, מתקיים בסין, הודו, רוסיה, קנדה, ארה"ב, מרוקו, ברזיל, בלארוס וגרמניה. בישראל, 
מרבית הייצור של דשנים מתרכז בחומרי ההזנה אשלגן וזרחן, והייצור הישראלי של דשני חנקן 
הינו קטן יחסית. נתחי השוק של ישראל בייצור העולמי בסגמנטים של זרחן ואשלגן גבוהים יחסית 

בהתחשב בגודלה ובמתחרותיה.  

 הצריכה העולמית של דשנים עלתה במתינות בעונה החקלאית של 2017 על רקע המחירים 
הנמוכים יחסית של הסחורות החקלאיות בשנה זו, המפחיתים את הכדאיות בגידול של הגידולים 
החקלאיים המסורתיים ולכן גם את הצורך בדשנים, וכן על רקע מיקוד של החקלאים במחזור 
מקורות הזנה טבעיים/אורגנים חלף דשנים מיוצרים. על פי ההערכות, הביקוש לדשנים בעונה 
החקלאית של 2018 צפוי לעלות במשורה, על רקע הגורמים לעיל ומיצוי הצריכה המותרת של 

דשנים בסין. 

 במבט קדימה, בטווח הבינוני, הביקוש הגלובלי לדשנים צפוי לעלות בכ-1.3% בשנה בממוצע 
בשנים 2019-2022 כאשר לדשני אשלגן צפויה עדיפות על פני יתר הדשנים לכל אורך התקופה. 
הגידול צפוי להיתמך גם בשינויים בתמהיל הגידולים החקלאיים בעולם. ההיצע הגלובלי של 
דשנים צפוי לעלות בכ-1.6% בשנה בממוצע בשנים 2019-2022. כלומר, ההיצע הגלובלי צפוי 
לצמוח מהר יותר מהביקוש וללחוץ על מחירי הדשנים כלפי מטה, אך זאת תוך שונות בין 

הסגמנטים השונים.   

 מתוך מגוון מוצרי הדשנים שיוצאו מישראל ב-2016 שלושה היוו את עיקר היצוא הישראלי: אשלגן 

כלורי muriate of potash( MOP(, כ-52% מסך היצוא הישראלי; סלע פוספט כ-24%; 
וסופרפוספט כ-14%. היבואניות הגדולות בעולם של מוצרים אלו הן בין היתר: ברזיל, ארה"ב, הודו, 
סין, פולין, אוסטרליה, צרפת והולנד. בחינה של התחזיות לפרמטרים מקרו כלכליים נבחרים עבור 
המדינות הללו מעלה כי, מצרפית, הפעילות הכלכלית במדינות הללו ב-2019 עשויה לתמוך 

ביצוא הישראלי של דשנים.   

 כפי הנראה קצבי הצמיחה של הביקוש הגלובלי של סחורות מזון, וביניהם דגנים ובשר המשפיעות 
על הביקוש לדשנים, צפויים להאט בעשור הקרוב, בהשוואה לעשור שחלף. זאת על רקע הירידה 
החזויה בקצב הצמיחה של הביקוש לנפש. כלומר, אחד הגורמים הבסיסיים שתומך בביקוש 

לדשנים, יתמוך בביקוש לדשנים גם בעשור הקרוב אך בקצב נמוך יותר.  

 מדד מחירי הדשנים עלה מתחילת 2018 בכ-10% )ממוצע ינואר-נובמבר 2018 בהשוואה 
לתקופה המקבילה ב-2017(, עלייה זו מיוחסת בעיקר לעלייה במחירי האנרגיה שהשפיעו על 
עלויות ייצור הדשנים. בשל כך נשחק המרווח בין מחירי הדשנים למחירי התבואה החל מאמצע 
2018. נכון לנובמבר 2018 הצביע המרווח על רמת נשיגות )מדד לכדאיות השימוש בדשנים 
לטובת גידולים חקלאיים( הדשנים הנמוכה ביותר מאז 2015. במבט קדימה, נשיגות הדשנים 
בשנת 2019 צפויה להיות נמוכה מזו שאפיינה את שנת 2018 על רקע התחזית לצמיחה גבוהה 
במדד מחירי הדשנים בהשוואה לצמיחה החזויה במדד מחירי התבואה. דהיינו, הנשיגות צפויה 

להמשיך להעיב על הביקוש לדשנים גם ב-2019. 

 ישראל מובילה עולמית בפעילות של ברום אלמנטרי, כמתבטא בחלקה ביצוא ובייצור העולמיים. 
לפי ההערכות, ישראל הינה היצרנית הגדולה בעולם )להוציא ארה"ב( של ברום אלמנטרי- ב-
2017 ייצרה כ-46% מהייצור העולמי )להוציא ארה"ב(. היצוא הישראלי באותה השנה היה שווה 
ערך לכ-65% מהיצוא הגלובלי. מרכזיותה של ישראל בייצור העולמי של ברום אלמנטרי נובעת 

מהיתרון המשמעותי של ים המלח, בו הריכוז של ברום גבוה בהשוואה למי ים אחרים.  

 היצוא הנומינלי של ברום אלמנטרי מישראל ירד בכ-12% בחודשים ינואר - אוגוסט 2018, 
בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן. יחד עם זאת, יש לציין כי היצוא החודשי במהלך 
תקופה זו גבוה מהממוצע הרב שנתי. משום שבמהלך התקופה דיווחה כיל, יצרנית הברום 
בישראל, על עלייה במכירה של מעכבי בעירה מבוססי ברום וירידה במוצרי תעשייה מבוססי 
ברום, ומחיר המכירה של שניהם עלה, ניתן להסיק כי הירידה במכירת מוצרי התעשייה היא 

שהעיבה על היצוא הנומינלי בתקופה לעיל.    
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דשנים 
רקע 

דשנים הינם חומרים במצבי צבירה שונים התורמים להזנתו של הצמח, חומרים אלו עשויים לכלול 
קבוצת חומרים ואף מינרל בודד. את הדשנים ניתן לפזר ישירות באדמה, להוסיף למי ההשקיה או 
לפזר על עלי הצמח. הדשנים תורמים לאיכות הצמח, מסייעים בהגדלת היבול ומגבירים את פריון 
האדמה. כ-17 אלמנטים הוכחו כחיוניים לצמחים והם מתחלקים לשלוש קבוצות, מתוכם העיקריים, 

 ,Nitrogen( הם: חנקן )הקרויים יסודות מאקרו ראשוניים )כאלו שהצמח צורך בכמויות גדולות יחסית

סימולו N(, זרחן )Phosphorus, סימולו P(, ואשלגן )Potassium, סימולו K(. שתי הקבוצות הנותרות 

הם יסודות מאקרו משניים )לדוגמא גופרית ומגנזיום( ושרידי רכיבים )micronutrients(. נראה כי 
בלעדי הדשנים תעשיית החקלאות והמזון העולמית תתקשה להדביק את הגידול באוכלוסייה ולספק 

מזון די הצורך לאוכלוסייה הגלובלית.  
לכל אחד מסוגי הדשנים תכונות שונות, וכפועל יוצא כל אחד תורם בצורה אחרת להתפתחות הצמח. 
האשלגן תורם לעמידות הצמח בפני בצורת, מחלות, מזיקים ותנאי אקלים קשים. האשלג, החומר 
הראשוני מיוצר בדרך כלל במכרות תת קרקעיים. הפוספט, המכיל זרחן, חיוני לתהליכים שונים של 
התפתחות הצמח ותורם לניצולת יעילה של מים. מינרל זה מופק מסלע הפוספט וחומצה גופרתית. 
חנקן, שהינו הדשן הנפוץ ביותר, חיוני לתהליך הפוטוסינתזה של הצמח ומספק חומצות הנחוצות 

לצמח למחיה. דשני החנקן מיוצרים באמצעות אמוניה. 
 

הייצור העולמי של דשנים הוא די ריכוזי מצד המדינות המייצרות, זאת כתלות במשאבי הטבע 
הרלוונטיים לייצור הקיימים בכל מדינה. ייצור רב של דשנים בכל תצורותיהם מתקיים בסין, הודו, 
רוסיה, קנדה, ארה"ב, מרוקו, ברזיל, בלארוס וגרמניה. הריכוזיות בייצור מתבטאת במשקלן של חמש 
המדינות המובילות בייצור בכל סגמנט, כאשר בייצור של חומר ההזנה הכי פחות ריכוזי, חנקן, שלטו 

חמש המדינות המובילות בכ-60% מהייצור )ראה/י לוח 1(.  
בישראל, מרבית הייצור של דשנים מתרכז בחומרי ההזנה אשלגן, כ-1.8 מיליון טון ב-2016, וזרחן, כ-

. הייצור הישראלי של דשני חנקן הינו קטן יחסית. נתחי השוק של ישראל בייצור העולמי 1 800 אלף טון
בסגמנטים של זרחן ואשלגן גבוהים יחסית בהתחשב בגודלה ובמתחרותיה, כאשר לפחות לגבי 
האשלג ההסבר לכך נעוץ ביעילות והקלות שניתן להפיקו מים המלח. יש לציין כי התפלגות הצריכה 
העולמית של דשנים שונה משמעותית מהתפלגות הייצור הישראלי, שכן הצריכה העולמית של דשני 

חנקן גבוהה משמעותית משל הדשנים בהם מתמחה ישראל.  

לוח 1- נתוני רקע, צריכה וייצור גלובלי של דשנים לפי חומר ההזנה הראשי, שנת 2016 

 )Food and Agricalture Organization :מקור(

 
 

התחזית לצמיחת הביקוש המצרפי בטווח הקרוב מתונה, אך גבוהה מהשנתיים שחלפו   
לפי נתוני האגודה הבינלאומית לדשנים )IFA( הצריכה העולמית של דשנים עלתה במתינות בעונה 2

החקלאית של 2017, בכ-0.9%, זאת בהשוואה לעלייה בשיעור של 1.3% ב-2016 וממוצע רב שנתי 
בשיעור של 1.1% )2011-2016( )ראה/י תרשים מס' 1(. על הצמיחה בצריכה העיב הגידול המתון 
בצריכה של דשני חנקן, כאשר הצמיחה בשני הסגמנטים הדומיננטיים בשוק הישראלי היו גבוהים יותר 
מהצמיחה בכלל השוק בשנה זו, בדומה לשנת 2016- אשלגן 1.7% וזרחן 1.6%. הצמיחה המתונה 
יחסית בצריכה המצרפית חלה בעיקר על רקע המחירים הנמוכים יחסית של הסחורות החקלאיות 
בשנה זו, המפחיתים את הכדאיות בגידול של הגידולים החקלאיים ולכן גם את הצורך בדשנים, וכן על 

רקע מיקוד של החקלאים במחזור מקורות הזנה טבעיים/אורגנים חלף דשנים מיוצרים. 

                                                           
1 .k2o ייצור דשנים ראשוניים בלבד. כלומר דשנים שלא יוצרו מדשנים אחרים. לגבי אשלגן, מדובר במונחי 
2 IFA, Fertilizer Outlook 2018-2022, June 2018 
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במבט קדימה, מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין העלולה להעיב על הסחר העולמי, עשויה לזלוג גם 

לסחר בתוצרת חקלאית ולהכביד על הביקוש לדשנים.  
כמו כן, התפתחויות רגולטוריות בקרב צרכניות דשנים גדולות משפיעות אף הן על הביקוש. כך בסין, 

התכנית הנקראת "Zero Growth Action Plan on Chemical Fertilizers" מניבה פירות ומצמצמת 
את הגידול בצריכת הדשנים במדינה ממניעים סביבתיים, כאשר על פי ההערכות בטווח של חמש 
שנים יחל הביקוש המצרפי לדשנים בסין להתכווץ. בהודו, המדיניות הממשלתית לצריכה מאוזנת יותר 

של דשנים הובילה את הרשויות להפחית את הגודל של חבילה של urea, זאת על מנת להפחית את 
צריכתה.    

על פי ההערכות, הביקוש לדשנים בעונה החקלאית של 2018 צפוי לעלות במשורה, בדומה לשנה 
שחלפה, בקצב שיעמוד על 0.8% בלבד. זאת על רקע הגורמים שליוו את השוק לאחרונה- מחירי 

סחורות חקלאיות נמוכים יחסית ומיצוי של המגבלה האפשרית לצריכה בסין של דשני חנקן )N( וזרחן 

)P(. הביקוש לאשלגן )K( צפוי לעלות )1.9%+( בעוצמה גבוהה משאר הדשנים- זרחן )0.7%+( וחנקן 
)0.5%+(- הודות לצמיחה בצריכה מכיוון אסיה. בטווח הבינוני, הביקוש הגלובלי לדשנים צפוי לעלות 
בכ-1.3% בשנה בממוצע עד לעונה החקלאית של 2022 כאשר לדשני אשלגן צפויה עדיפות על פני 

יתר הדשנים לכל אורך התקופה. האצה קלה זו עשויה לשקף גם שינויים בהרכב הגידולים בעולם. 
בצד ההיצע, בשנים 2018-2022 צפויים השחקנים בענף להשקיע 98$ מיליארד בהקמת כ-60 מתקני 
ייצור חדשים שיתרמו לעלייה של 78 מיליון טון בקיבולת הייצור העולמית. לאורך התקופה, העלייה 
בקיבולת הייצור של אשלגן תהיה הגבוהה ביותר- 10% בהשוואה לקיבולת ב-2017, ואילו קיבולת 
הייצור של חומצה פוספטית ואמוניה יעלו ב-6% ו-3% בהתאמה, באותה התקופה. על פי התחזית יעלה 
ההיצע הגלובלי של דשנים בכ-1.6% בשנה בממוצע בשנים 2019-2022. כלומר, ההיצע הגלובלי צפוי 
לצמוח מהר יותר מהביקוש וללחוץ על מחירי הדשנים כלפי מטה, אך זאת תוך שונות בין הסגמנטים 

השונים: 

 פוספט- מכרות שיפתחו בעיקר במערב אסיה ואפריקה צפויים לתרום לגידול של 9% בקיבולת 
הייצור של דשני הפוספט ב-2022 בהשוואה ל-2017. ההיצע הגלובלי של חומצה פוספטית צפוי 
לעלות ב-1.9% בשנה, בשנים 2018-2022, בעוד שהביקוש השנתי צפוי לעלות בכ-1.7% בשנה 

באותה התקופה. 
 אשלגן- בשנים 2018-2022 צפויה קיבולת הייצור לעלות בכ-10%, על רקע התרחבות הקיבולת 

בעיקר במדינות מזרח אירופה, צפון אמריקה וסין. הביקוש הגלובלי צפוי לעלות בכ-2% בשנה 
לעומת עלייה של כ-3% בשנה בהיצע. 

 ,5%-בכ Urea חנקן- בשנים 2018-2022 צפויה קיבולת הייצור של אמוניה לעלות בכ-3% ושל 
על רקע סגירות מתקני ייצור בסין ופתיחה של מתקנים חדשים במזרח אירופה ודרום אסיה. 
הביקוש לדשני חנקן צפוי לעלות באותה התקופה בכ-1.2% בשנה ואילו ההיצע בכ-0.6% בשנה 

בלבד. 
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אינדיקטורים מקרו כלכליים מצביעים על אפשרות להתרחבות היבוא של מוצרי הדשנים המרכזיים 
המיוצרים בישראל ב-2019  

לפי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם )FAO(, בשנת 2016 עמד היצוא הישראלי הכולל של מוצרי 
דשנים על 5.4 מיליון טון. מתוך מגוון הדשנים שיוצאו שלושה היוו את עיקר היצוא הישראלי: אשלגן 

כלורי muriate of potash( MOP(, כ-52% מסך היצוא הישראלי; סלע פוספט כ-24%; וסופרפוספט 
כ-14%. לפיכך, הביקושים למוצרים אלו בעולם הם בעלי חשיבות מכרעת עבור היצוא והפדיון של 

החברות הישראליות בתחום הדשנים.  
בדיקה של היבואניות המרכזיות בעולם )מי שמחזיקה בלפחות 5% מהיבוא העולמי, לפי טונות( בשנת 
2016 של כל אחד מן המוצרים המוזכרים לעיל, כאינדיקציה להתפלגות הביקוש העולמי, מעלה כי 
בכל אחד משווקי המוצרים הללו ישנן 5-7 מדינות ששולטות בנתח משמעותי מן הביקוש ליבוא 
)ראה/י לוח 2(. כך, משקלן של המדינות המובילות בביקוש ליבוא של סלע פוספט עמד על 53%, 
באשלגן כלורי 68%, ובסופרפוספט 72%. לאור זאת, נראה כי לשינויים בביקושים של המדינות הללו 
ישנה השפעה מהותית על המכירות בשווקי המוצרים לעיל וכפועל יוצא גם על מחיריהם. חשוב 
להדגיש כי ייתכן כי חשיבותה של מדינה מסוימת עבור היצוא הישראלי, כמשתקף מנתח השוק שלה, 
גבוהה מנתח השוק שלה ביבוא העולמי. כך לדוגמא, בעוד שנתח השוק של ארה"ב והולנד נע סביב 
5% בשוק הסופרפוספט העולמי, משקלן ביצוא הישראלי גבוה משמעותית, זאת ככל הנראה מפני 

שלישראל קשרי מסחר ענפים עם האיחוד האירופי וארה"ב.   
על רקע זה, מעניין לבחון את התחזיות המקרו-כלכליות של מדינות אלה )לפי קרן המטבע 
הבינלאומית(, שכן תחזיות אלה עשויות לתת אינדיקציה לביקוש העתידי לדשנים ממדינות אלו. כך, 
גידול בצמיחה מעודד בין היתר יבוא תשומות לייצור )וביניהן דשנים( וכן תומך גם בצריכה הפרטית. 
עלייה בצריכה הפרטית תומכת בביקושים למוצרי מזון וביניהם סחורות חקלאיות, שרבות מהן מיוצרות 
תוך שימוש בדשנים. שינוים בהרכב הצריכה ישפיעו גם כן על שינויים בהרכב הגידולים והביקוש 
לדשנים. צפויה מגמה של צמצום בגידולים שנפגעו ממלחמות סחר וממצב של יצירות עודפי היצע 
ומעבר לסוגים אחרים של גידולים. לשם המחשה, צפויה מגמה של מעבר של מגדלי סויה בארה"ב 
לגידול של קנאביס רפואי; תאילנד צפויה להגדיל מאוד את גידול הקנאביס על חשבון גידולים אחרים; 
ברזיל צפויה להגדיל את המשקל היחסי של גידול שעורה ודגנים אחרים לשם יצוא לתעשיית הבירה 

באירופה; הרמה הנמוכה יחסית של מחירי נפט עשויה להביא לצמצום זמני בגידולי BIOFUEL שונים. 
כפי שניתן לראות בלוח 2, בו מסודרות היבואניות הגדולות לפי סדר חשיבותן בשווקי היבוא של 3

המוצרים המרכזיים ביצוא הישראלי, נראה כי בשנת 2019 הצמיחה הריאלית בברזיל, ארה"ב, הודו 
ואוסטרליה צפויה להתחזק בהשוואה לממוצע בשנים 2016-2018 ובהולנד היא צפויה להישאר זהה 
לממוצע בתקופה זו. מנגד הצמיחה הריאלית בסין, צרפת ופולין צפויה להיחלש ב-2019 בהשוואה 
לממוצע 2016-2018. כלומר, מצרפית, נראה כי הפעילות הכלכלית בקרב היבואניות הגדולות, עשויה 
לתמוך ביצוא הישראלי ב-2019. בחינה זהה עבור התחזיות לצריכה הפרטית בשווקי היבוא המרכזיים 
מעלה כי בעוד בברזיל צפוי לחול שיפור משמעותי בצריכה הפרטית, באוסטרליה, הולנד וצרפת צפויה 
הצריכה הפרטית להתחזק קלות. מנגד, בארה"ב ובפולין צפויה התמתנות קלה בקצב הצמיחה ובסין 
האטה ניכרת יותר בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית )לגבי הודו לא פורסמו נתונים ע"י קרן המטבע 
הבינלאומית(. כלומר, תחזיות הצריכה הפרטית ליבואניות השונות תומכות גם הן בהתרחבות הביקוש 

המצרפי ליבוא ממדינות אלו. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 יש לציין כי הקשרים הדיפלומטיים עם המדינות המוסלמיות, בנגלדש ואינדונזיה, רעועים, דבר אשר מגביל במידה 3

מסוימת את פוטנציאל היצוא הישראלי למדינות אלו מלכתחילה. 
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לוח 2- היבואניות הגדולות בעולם של מוצרי הדשנים המרכזיים ביצוא הישראלי )האצה בקצבי 
הצמיחה בשנים 2019-2020, בהשוואה לממוצע 2016-2018 צבועים בירוק, ובאדום ההיפך( 

 
  FAO, IMF :מקור

 

בטווח הארוך, הגורמים הבסיסיים תומכים בהתרחבות הצריכה של דשנים, אך בקצב נמוך יותר: 

 :הצריכה הגלובלית של סחורות מזון- שני גורמים תומכים בטווח הארוך בעלייה בביקוש למזון 
ריבוי טבעי ושינוי בהרגלי התזונה. כך, העלייה בהיקף הגלובלי של האוכלוסייה מגדילה את 
הביקוש לצריכה של מזון, לאורך זמן, ולפיכך את הביקוש לסחורות תבואה וזרעי שמן, בהם נעשה 
שימוש ניכר בדשנים; נוסף על כך, העלייה ברמת החיים תומכת בצריכה של מוצרים מזינים כגון 
ירקות ופירות, ומוצרים עשירים בחלבונים, דוגמת בשר. כך שהעלייה בצריכה של אלו תומכת 
בגידול הצריכה של דשנים. זאת משום שבמקביל לגידול בצריכת בשר, מתרחש גידול בביקוש 
לתבואה המשמשת כמזון לבהמות, וכן בעקבות הגידול בביקוש לפירות וירקות, אשר הדשנים 

משמשים כתשומה בגידולם, חל גידול בביקוש לדשנים. 

לפי התחזית החקלאית שפרסמו ה-OECD וה-FAO לשנים 2018-2027, צפויה לחול האטה 
בקצב הצמיחה השנתי של הצריכה הגלובלית של מוצרי מזון )ראה/י תרשים מס' 2(. בעשור 
שחלף, 2008-2017, הצריכה של סחורות מזון חוותה צמיחה נאה, בעיקר על רקע צריכה שאינה 
ישירה )מזון לבני אדם(, אלא הודות לייצור דלק ביולוגי, שתרם לגידול בביקוש של תירס, קני סוכר 
ושמני ירקות, והזנת בעלי חיים. בנוסף, העלייה בהכנסה הממוצעת בסין תרמה לגידול בצריכת 
בשר, וכך גם לעלייה מקבילה בשימוש במספוא. אולם, שני גורמים אלו, על אף שצפויים להמשיך 
לתמוך בביקוש לסחורות המזון, תרומתם צפויה לפחות משמעותית. יתרה מזאת, הצריכה לנפש 
של מוצרי מזון צפויה להיוותר שטוחה בשנים הקרובות, מפני שהצריכה של בשר ודגנים הגיעה 
לרוויה. כך לדוגמא, באפריקה, בה הצריכה לנפש של בשר נמוכה יחסית לא צפויה לחול עלייה 
בשכר שתאפשר גידול בצריכת הבשר, ואילו בהודו, בה צפויה צמיחה גבוהה יחסית בשכר, 
הצרכנים המקומיים מעדיפים לנתב את הגידול בשכר לטובת מוצרי חלב, ולא למוצרי בשר. לאור 
זאת, התרומה היחידה לגידול בצריכה של סחורות מזון צפויה להגיע מכיוון הריבוי הטבעי, ועל כן 
שיעורי הצמיחה החזויים לעשור הקרוב נמוכים יותר. חשוב להדגיש שמנקודת המבט של יצרני 
הדשנים המגמה המדאיגה ביותר הינה הירידה בקצב הצמיחה של דגנים, מ-2% בעשור שחלף 
לכ-1.1%, כאשר על פי ההערכות חלקם של הדגנים בשווקי הקצה של הדשנים נאמד בכ-50%. 
כמובן שגם לירידה בקצבי הצמיחה של צריכת בשר )מ-1.9% ל-1.15%( וסוכר )מ-1.7% ל-1.5%( 

צפויה להיות השפעה שלילית )נמוכה יותר( על קצבי הצמיחה של צריכת הדשנים.  
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 ירידה בקרקע חקלאית לנפש- יחס זה יורד בעקביות בשנים האחרונות, בעיקר על רקע הגידול 
באוכלוסיית העולם שנע סביב 1.2% בשנה בתקופה האחרונה. על כן מכיוון ששיעורי השינוי של 
היקף הקרקע החקלאית בעולם אפסיים, גם היחס קרקע חקלאית לנפש יורד בכ-1.2% בממוצע 
בשנה בתקופה האחרונה. כתוצאה מכך, הצורך בדשנים, המשבחים את גודל היבול ואיכותו, גדל, 

מתוך צורך לספק את צרכי המזון הגדלים. לפי התחזיות של האו"ם קצב הגידול של אוכלוסיית 4
העולם צפוי להיוותר סביב 1% בשנים הבאות, כך שתחת הנחה סבירה כי לא תחול עלייה בהיקף 
הקרקע החקלאית בעולם, צפוי קצב הירידה בקרקע החקלאית בנפש להיוותר די זהה לשנים 

עברו.   
 

מחירי הדשנים המרכזיים עלו בתקופה האחרונה ושחקו את המרווח בינם למחירי הסחורות 
החקלאיות  

מדד מחירי הדשנים של הבנק העולמי עלה מתחילת 2018 בכ-10% )ממוצע ינואר-נובמבר 2018, 
בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017(, עלייה זו מיוחסת בעיקר לעלייה במחירי האנרגיה שהשפיעו 
על עלויות ייצור הדשנים. על פי ההערכות יעלה מדד מחירי הדשנים בכ-2% בשנת 2019 על רקע 
עלייה מתונה בביקוש הגלובלי, כאשר ההיצע הגלובלי הולם, וקיבולת הייצור הגלובלית צפויה לגדול 
עקב פתיחת מתקני ייצור חדשים. הסיכונים לתחזית מוטים כלפי מטה, ובראשם, ביקוש נמוך מהצפי 
בשל הסלמה במלחמות הסחר העשויה להעיב על מחירי הסחורות החקלאיות, וכן פתיחה מחדש של 
מתקני ייצור ומכרות שנסגרו, שיובילו לעודף היצע. מנגד, התחזית עשויה להיות נמוכה מדי במידה 

שסין תקשיח את מדיניות השמירה על הסביבה ו/או תחול עלייה גבוהה מהצפוי במחירי האנרגיה. 

מחיר ה-Urea עלה ב-15% מתחילת 2018 )ראה/י תרשים מס' 3(, זאת לאחר עלייה של 10% בשנת 
2017. עלייה זו חלה על רקע מספר גורמים: ביקוש גובר ליבוא מברזיל והודו; עלייה במחירי האנרגיה; 
התיישנות של היצע קיים; וקיצוצים ביצוא הסחורה מסין, היצרנית הגדולה בעולם של דשני חנקן, על 
רקע מדיניות השמירה על הסביבה. זאת כאשר מרבית היצור בסין של דשנים אלו התבססה על פחם 
מזהם, בשונה מהנהוג בעולם שהייצור מתבסס על גז טבעי. במבט קדימה, משנת 2019 ואילך צפוי 

מחיר ה-Urea  צפוי להיוותר יציב יחסית בהשוואה לשנתיים שחלפו על רקע תוספת לקיבולת הייצור 
בהודו, ניגריה ורוסיה. בשנת 2019 צפוי המחיר לעלות בכ-1.6%. 

                                                           
4 UN, World Population Prospects 2017   
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מחיר ה-diammonium phosphate( DAP( עלה ב-23% מתחילת 2018 לאחר עלייה של 2% בשנת 
2017. עלייה זו חלה רקע שילוב של מלאים נמוכים וביקוש איתן מהודו. במבט קדימה, בטווח הזמן 
הקרוב צפויה תוספת משמעותית לקיבולת הייצור מכיוונם של מרוקו וערב הסעודית אשר יגבילו את 

השינוי במחיר הסחורה ב-2019- על פי התחזית יעלה מחיר ה-DAP  בכ-1% בשנה זו. 

מחירו של האשלגן הכלורי )potassium chloride( ירד ב-1.4% מתחילת שנת 2018, זאת בהשוואה 
לירידה בשיעור של 16% בשנת 2017. הירידה נרשמה למרות ביקושים משמעותיים מברזיל, סין והודו. 
בשנת 2019 צפוי מחיר האשלגן הכלורי לעלות בכ-3.2%, על אף שהעלייה החזויה בהיצע צפויה לגבור 
על העלייה בביקושים, בשל תוספת לקיבולת הייצור בבלארוס, קנדה, סין ורוסיה, זאת הודות לביקוש 

איתן לצריכתו בסחורות חקלאיות.  
 

למרווח בין מחירי הדשנים למחירי הסחורות החקלאיות השפעה משמעותית שכן הראשונים מהווים 
כתשומה בגידול של האחרונים. על כן, עלייה במרווח בין המחירים של השניים, העשויה להיגרם על 
ידי עלייה בביקוש לסחורות חקלאיות תגדיל את הזריעה של סחורות חקלאיות על ידי המגדלים ובאותו 
אופן גם את הביקוש לדשנים. לעומת זאת עלייה במחירי הדשנים ללא כל עלייה מקבילה במחירי 
הסחורות החקלאיות מפחיתה את הכדאיות בשימוש בדשנים שכן היא שוחקת את הרווחים של 

המגדלים. 
מרווח מקובל אותו נהוג לבחון הוא המרווח בין מחירי הדשנים למחירי התבואה זאת משום שסחורות 
תבואה מהוות שוק יעד עיקרי לדשנים. המרווח בין מחירי הדשנים למחירי סחורות התבואה מצוי 
בשחיקה החל מאמצע שנת 2018 )ראה/י תרשים מס' 4(, זאת כאשר ממועד זה ירד מדד מחירי 
הדגנים )אורז, חיטה, תירס ושעורה( של הבנק העולמי בכ-9% )נובמבר 2018 בהשוואה למאי 2018( 
בעיקר על רקע עדכון כלפי מעלה של ההערכה להיקף הייצור של סחורות אלו, כמו גם פיחות 
במטבעות של יצואניות מרכזיות של דגנים. מנגד, מדד מחירי הדשנים עלה בכ-20% באותה התקופה, 

על רקע העלייה במחירי האנרגיה וריסון יחסי של ההיצע, כמוזכר לעיל.  

המשמעות העולה מכך היא כי נכון לנובמבר 2018 הנשיגות )affordability( של הדשנים מצויה ברמה 
הנמוכה ביותר מאז שנת 2015, מה שפועל לריסון הביקוש לדשנים בטווח הזמן הקרוב. במבט קדימה, 
צפויה נשיגות הדשנים בשנת 2019 להיות נמוכה מזו שאפיינה את שנת 2018 על רקע התחזית 
לצמיחה גבוהה במדד מחירי הדשנים בהשוואה לצמיחה החזויה במדד מחירי התבואה. דהיינו, 

הנשיגות צפויה להמשיך להעיב על הביקוש לדשנים גם ב-2019. 
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דשנים מיוחדים- פלח שוק צומח המצוי עדיין בשלבי חדירה   
פלח הפעילות של דשנים מיוחדים מצוי בשלבי חדירה ומשכך הינו קטן וצומח במהירות בהשוואה 

לפלחי הפעילות וקווי המוצרים הנפוצים )commodity fertilizers(. הדשנים המיוחדים שונים 
מהדשנים הנפוצים בכך שהם מותאמים לצורך של משתמש הקצה ובעלי ערך גבוה יותר המתבטא 
בחסכון בתשומות אחרות ותנובה גבוהה יותר. משכך, דשנים אלו יקרים יותר בהשוואה לדשנים 
הנפוצים )בין פי 2 לפי 10( אך בדרך כלל השימוש בהם קטן יותר לכל שטח אדמה ולכן גם צורך פחות 

תשומות עבודה בפיזורם.  
דשנים מיוחדים מתחלקים למספר תתי קטגוריות מרכזיות, כשהמוכרות שבהן: דשנים מסיסים במים 

)Water soluble(, דשנים אלו בדרך כלל יפוזרו על הצמח באמצעות מערכת השקיה או על ידי ריסוס 
העלים. לכן הם המתאימים ביותר לשימוש באמצעות מערכות השקיה מתקדמות החוסכות במים 

דוגמת טפטפות; דשנים בשחרור איטי או מבוקר )slow and controlled release(, דשנים אלו בדרך 
כלל מצופים בגופרית או בפולימרים המסייעים לווסת את קצב השחרור של חומרי ההזנה ולהתאימו 

באופן יעיל לשלבי ההתפתחות של הצמח. 
דשנים מיוחדים נחשבים יעילים יותר מפני שהם עונים בצורה מדויקת יותר על צרכי הצמח והם אינם 
מתבזבזים כמו מוצרי הדשנים הנפוצים יותר. בזבוז של דשנים עשוי להיגרם כתוצאה מתהליך ביולוגי 
שחל באדמה ומוביל לפליטה של הדשנים לאטמוספירה או למי תהום או לחלופין כתוצאה מפיזור 
בלתי יעיל של הדשנים. חלק מהדשנים המיוחדים, בשונה מהדשנים הנפוצים, כוללים מלבד יסודות 
המקרו הראשוניים )חנקן, זרחן ואשלגן( גם רכיבים נוספים המזינים את הצמח דוגמת יסודות מאקרו 
משניים, כגון קלציום ומגנזיום, ושרידי רכיבים, כגון נחושת ואבץ, הנחוצים לצמח בהיקפים נמוכים 

יותר. בנוסף דשנים אלו אינם כוללים כלוריד אשר עשוי להעיב על גידולים מסוימים, דוגמת ירקות. 
באשר לדשנים בשחרור איטי או מבוקר, לפי ההערכות עיקר הצריכה של אלו מיוחסת לסין וארה"ב, 5

שהיוו יחדיו כ-82% מהצריכה הגלובלית ב-2017. כמו כן, השימושים הנפוצים ביותר של דשנים אלו 
הם דווקא בשווקי נישה שאינם בהכרח חקלאיים בהגדרתם דוגמת חממות, גינות נוי, משתלות ומגרשי 
גולף, וזאת בעיקר בשל העלות הגבוהה שלהם. יחד עם זאת, על פי ההערכה הביקוש לדשנים אלו 
צפוי לעלות בכ-8% בשנה בשנים 2017-2022, זאת הודות ליתרונות הגלומים בדשנים אלו- יעילות 
המובילה לחיסכון בתשומות דישון, חסכון בתשומות עבודה וסיפוק מוצלח של צרכי הצמח. נוסף על 
כך, ככל שהייצור של דשנים אלו יתרחב צפוי מחירם לרדת וכך גם השימוש בהם יתרחב לשווקי קצה 

                                                           
5  https://ihsmarkit.com/products/controlled-and-slow-release-chemical-economics-handbook.html 

https://ihsmarkit.com/products/controlled-and-slow-release-chemical-economics-handbook.html
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מסורתיים, דוגמת גידול תבואה ותפוחי אדמה. כמו כן, ככל שיאומצו תקנות רגולטוריות לשמירה על 

הסביבה השימוש שלהם יגבר בשל ידידותם היחסית לסביבה.  
מבין עשרות יצרניות דשנים בעולם שכבר עוסקות בייצור של דשנים מיוחדים מסוגים שונים, רק ארבע 
מדווחות על מגזר דשנים מיוחדים בדוח הכספי. היתר פרטיות או ציבוריות שאינן כוללות דשנים 
מיוחדים בדיווח לפי סגמנטים. מארבע החברות לעיל ניתן ללמוד כי קצב הגידול של המכר הכמותי 
של דשנים מיוחדים בעל שונות גדולה. כלומר, על אף שהשוק בשלבי חדירה, לא כל הפעילים בתחום 
הדשנים המיוחדים מציגים שיעורי צמיחה גבוהים. סביר כי לאיכות המוצר, מחירו, שווקי היעד וערוצי 

השיווק חשיבות מכרעת על הביצועים. כך, המכר הכמותי של Yara המייצרת Calcium nitrate גדל 

בכ-4.7% בממוצע בשנים 2014-2017; המכר הכמותי של Mosaic המייצרת דשני פרימיום תחת 

המותג "microessentials" הכוללים בעיקר גרסאות מסיסות במים של MAP ו-DAP עלה בקצב 

מרשים של 18.9% בממוצע באותה התקופה; המכר הכמותי של SQM הכולל ארבעה סוגי דשנים 

potassium nitrate, sodium nitrate, sodium potassium nitrate and specialty ( מיוחדים

blends( עלה בכ-3.6% בממוצע בתקופה לעיל; והמכר הכמותי של K+S המייצרת בעיקר 

potassium sulfate ירד בכ-1.9% בממוצע באותה התקופה. זאת כאשר, לייחוס, הצריכה הגלובלית 
של דשנים עלתה בתקופה האמורה בכ-1% בממוצע. 
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ברום 

הברום משמש כבסיס למגוון תרכובות, ובעיקר לתוצרים מעכבי ומונעי בעירה- כ-40% מהביקוש 
העולמי לברום מופנה לשווקים אלו, לפי הערכות כיל, אחת מיצרניות הברום הגדולות בעולם. תוצרים 
אלו משמשים כתשומות בין היתר במוצרים אלקטרוניים ובבנייה, וגם תעשיות נוספות כגון קידוחי נפט 

וגז וטיהור מים עושות שימוש בתרכובות ברום אחרות.  

ישראל מובילה עולמית בפעילות של ברום אלמנטרי, כמתבטא בחלקה של ישראל ביצוא ובייצור 
, ישראל הינה היצרנית הגדולה בעולם )להוציא ארה"ב שאינה חושפת מידע 6 העולמיים. לפי ההערכות

בנוגע לייצור המקומי( של ברום אלמנטרי, כאשר בשנת 2017 יוצרו בישראל 162 אלף טון ברום 
אלמנטרי, שהם כ-46% מהייצור העולמי )להוציא ארה"ב( בשנה זו. יש לציין כי כיל, יצרנית הברום 
האלמנטרי בישראל )וגם מוצרי ההמשך(, ציינה בדוחותיה כי ב-2017 היא ייצרה היקף גבוה יותר של 
ברום מהמצוין לעיל, כ-180 אלף טון ברום. ירדן, שניה לישראל, אחראית לייצור של 28.5% נוספים 
מהייצור העולמי. מרכזיותם של ישראל וירדן בייצור העולמי של ברום אלמנטרי נובעת מהיתרון 
המשמעותי של ים המלח, המקור להפקת הברום בשתי המדינות, בו הריכוז של ברום גבוה בהשוואה 

למי ים אחרים. לפי ההערכות בים המלח ישנן עתודות של כ-1 מיליארד טון ברום. 4

היצוא הגלובלי של ברום אלמנטרי ופלואור עמד על 138.4 אלף טון בשנת 2017, מתוכם ייצאה ישראל 
כ-65% )ראה/י תרשים מס' 6(. לפיכך, הברום האלמנטרי שנותר בישראל לטובת ייצור מקומי של 
תרכובות ברום ומוצרי ברום עמד על כ-70 אלף טון. היצוא הישראלי של ברום אלמנטרי ריכוזי מאוד, 
שלושת יעדי היבוא המובילים היוו כ-90% מהיצוא הישראלי במונחי כמות- סין )67%(, בלגיה )16%( 
ובריטניה )7%(. לפי כיל, מרבית הברום האלמנטרי נצרך על ידי מפיקי הברום עצמם וזאת לטובת ייצור 
של תרכובות ברום ומוצרי המשך מברום. עובדה זו עשויה להסביר את היצוא הישראלי הגבוה לסין על 

רקע מתקני הייצור של תרכובות ברום שכיל מחזיקה בסין.  

 

בשנת 2017 עלה משמעותית ההיקף הכמותי של יצוא הברום הישראלי ועמד על 89.7 אלף טון, הכי 
גבוה מאז 2014 )לפני כן לא פורסמה הכמות המיוצאת(, זאת בהשוואה ל-51.7 אלף טון בשנה קודם 
לכן. לפי דיווחי כיל לביקורות שביצע המשרד להגנת הסביבה בסין שהובילו לירידה בכדאיות הפקת 

                                                           
6 USGS, Mineral Commodity Summaries 2018, Bromine 
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הברום בסין הייתה תרומה מכרעת לכך, כמו גם להתייצבות הביקושים מצד תחום המעגלים 

המודפסים ועלייה בביקוש למוצרי אלקטרוניקה בתחום הרכב.  

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 7, המציג את הייצוא הישראלי של ברום ופלואוריד במונחים נומינליים 
)נתונים מקוריים, ממוצע נע של 3 חודשים(, לאחר יציבות מסוימת בהיקף היצוא בשנים 2011-2013, 
לקראת תום שנת 2014 חלה חולשה ביצוא הישראלי שנמשכה עד החלק האחרון של 2015. חולשה 
זו הוסברה על ידי האטה בביקושים למוצרי ברום בענפי האלקטרוניקה והבנייה בתקופה זו. ב-2016 
התאוששות בביקושים מענפי האלקטרוניקה החזירה את היצוא החודשי לסדר גודל הנע סביב 
הממוצע הרב שנתי )מרץ 2011-אוגוסט 2018( שמסתכם ב-9.5 מיליון $ ואילו ב-2017 נרשם היקף 
פעילות גבוה מאוד, כאשר גם לאורך שני שליש משנת 2018 היקפי המכירות נותרו גבוהים מהממוצע 
הרב שנתי ועמדו סביב 11 מיליון $ בחודש. לפי הדיווח של כיל לתקופת הפעילות ינואר- ספטמבר 
2018 חלה עלייה במכירות של מעכבי בעירה מבוססי ברום ובמקביל ירידה במכירות מוצרי תעשייה 
מבוססי ברום, כאשר בשני קטגוריות המוצרים חלה עלייה במחירי המכירה. בסך הכל, היצוא הנומינלי 
של ברום אלמנטרי ירד בכ-12% בחודשים ינואר - אוגוסט 2018, בהשוואה לתקופה המקבילה שנה 

קודם לכן, אם כי כאמור לעיל היצוא החודשי בתקופה זו עלה על הממוצע הרב שנתי.  

 

 


