
מוצר החודש

קצח= ניגלה

love-in-a-mist = Nigella

יאיר נשרי: ערכו
ירון כוכבי



(קצח)ניגלה

, ניתן לגדל את הניגלה בשטח פתוח במרכז הארץ ובנגב•
גידול בבית צמיחה יקדים את  . בקרקעות קלות ובינוניות

על הדלייה יציבה  , בין היתר, חשוב להקפיד. הפריחה
במשך השנים שהפרח גדל בארץ לא נתקלנו  . וחזקה

ההתמודדות עם . בבעיות סבוכות של הגנת הצומח
קיס המזכיר  'עשבייה בגידול זה היא בדומה לדלפיניום אג

.  אותו במידת מה באופן הגידול

לשווק את  : יש לציין שקיימת אפשרות נוספת לשיווק•
בדרך זו מוותרים על קטיף הפרחים ומחכים  . הפירות

הפרי דמויי בלון אפור ומעט שעיר  . להיווצרות הפירות
.  והענפים מקובלים כענף קטיף בשוק המקומי ובייצוא

קטיף הפירות יעכב כמובן את מועד הקטיף ויגרום לשיווק  
.מחוץ לתקופת המחירים הגבוהה בבורסה

מגדלים מחפשים במהלך החורף פתרון  , לעיתים מצויות•
נראה בהחלט  . לשטח מסוים שהתפנה מסיבות שונות

.שהניגלה יכולה להיות אחד הפתרונות במקרים אלו

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו•

!בהצלחה•

את הזרקור נפנה הפעם לצמח קל יחסית לגידול המתאים  •
לשטח פתוח שפריחתו הטבעית בארץ היא במהלך חודש 

בדיוק בתקופה בה כמות הפרחים הנמכרת דלה  , מאי
.והמחיר בבורסות לפרח זה בשיאו

הוא צמח ממשפחת  ',  קצח'ובשמו העברי , הניגלה •
המין  . גינון ופרח קטיף, הצמח משמש לתבלין. הנוריתיים

Nigella damascenaהעיקרי המשמש כפרח קטיף הוא 
,  עליו משונצים וצרים ופורח בצבעים לבן( קצח דמשקאי)

.ורוד ותכלת

.  צמח זה גדל בעבר בארץ כפרח קטיף במהלך השנים•
הריבוי מזרעים וניתן לזרעו ישירות בשטח או לרכוש  

הצמח מפתח שושנת עלים . שתילים שנזרעו במשתלה
בתחילת הגידול ובמהלך סוף החורף והאביב נוצרים 

מכל צמח מזדקרים מספר גבעולים  . גבעולי הפריחה
ובראשם תפרחות מסועפות מרובות פרחים עגולים 

.  שבמרכזם מצעית ירוקה

והפריחה הטבעית  , מועד הזריעה הנכון מסוף אוקטובר•
.   כאמור במהלך חודש מאי



כלל שיווק הניגלה ברויאל פלורהולנד
הגרף הנוכחי הוא גרף שבנוי על הערכות ולכן הוא בקרוב  •

כ כמות  "מאוד מדויק מראה את התמונה הנכונה של סה
ליצירת הגרף של מספרים  . הניגלה ששווקה לפי שנים

ענפים 10שאפשר להבין התייחסנו לכך שבאגד ממוצע יש 
והוספנו את הכמות של הענפים שנמכרו כגבעול בודד  וכך 

קיבלנו את הנתונים בקרוב יחסית מדויק של הכמות הכללית  
אפשר לראות שהכמות האמיתית היא  . ששווקה בכל שנה

המחיר לא מוצג כי אם נעשה מה  . כשישה מיליון ענפים בשנה
שעשינו עם הכמות ונחלק את המחיר של אגד בעשרה ענפים 

לא נקבל את המחיר הנכון של המחיר הממוצע הסטייה  
!  גדולה מדי

ניגלה או בשמו העברי קצח מוכר כבר שנים רבות כפרח קיץ •
שיווק הניגלה שונה  . הולנדי ולפני שני עשורים גודל גם בארצנו

מהרבה מאוד פרחים שאנחנו הישראלים רגילים לשווק בכך 
שיחידת המכירה הבסיסית יכולה להיות של פרח בודד או אגד  

לכן הגרף הנוכחי יכול להטעות אבל  ( ענפים10אגד מכיל כ )
INSIGHTS-הוא מוצג כי כל מי שיחפש נתונים סטטיסטים ב

הגרפים הבאים מתייחסים בנפרד . יקבל את הנתונים האלה
כמעט וכל התוצרת נמכרת  . למכירה באגד ולמכירה כפרח בודד

.  בשעונים ולא במכירה ישירה

אין מכירה לפי אגד של  !! המכירה לפי אגד היא רק של הולנדים•
!!ארצות אחרות
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שיווק ניגלה לפי אגדים•

אלה נתוני הניגלה כאשר היחידה הבסיסית היא אגד ולכן המחיר    

אפשר לראות שהכמות יחסית יציבה מעל חצי  . הוא מחיר לאגד

שכנראה בהשפעת  2020למעט שנת , מיליון אגדים בשנה

.הקורנה הכמויות קטנו

שיווק ניגלה לפי גבעולים•

הוא ברובו לפי אגד   , כמו שכבר הבנתם, המסחר בניגלה

המחיר הוא     . ורק כמיליון וחצי גבעולים נמכרים בעוונה

.סנט בממוצע25מעל 
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2019שיווק ניגלה לפי זנים לשנת 

שם זן  + שם משפחה  שם זן 2020כמות  2019כמות  2020מחיר  2019מחיר 

Nigella damascena overig ניגלה דמסקנה כללי 952,688 875,240 0.31 0.36

Nigella damascena 'White Lady' ליידיוויאט 31,160 26,680 0.26 0.36

Nigella hispanica ניגלה היספניקה 19,382 11,200 0.25 0.19

Nigella damascena Power Blue בלופאוור 274,520 306,822 0,20 0.18

Nigella damascena Power Pink פינקפאוור 74,260 62,860 0,20 0.16

Nigella damascena Power White וויטפאוור 191,900 299,120 0.19 0.17

Nigella damascena (zaaddoos) פירות 134,590 260,762 0.18 0.11

הסבר לטבלת זנים

 Nigella damascena-ניגלה דמסקנהברויאל פלורהולנד יש שני מינים שנסחרים העיקרי הוא •

Nigella hispanica-היספניקהוהמין הנוסף הוא ניגלה 

הזן המוביל הוא בעצם לא שם של זן אלא שם כללי והוא מכיל את אותם זנים שנמכרים ללא שם •

.מכל מני סיבות וחלקם אולי כדי לשמור על עמימות המידע

הזן האחרון הוא לא שם זן אלא שם כולל לכל הניגלה שנמכרת כפרי•



2019שיווק ניגלה גבעולים בלבד לשנת 
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כמות מחיר

.  לפי גבעול, כי כך אנחנו נוהגים למכור)הנתונים המוצגים ברמה שבועית הם של מכירה לפי גבעולים בלבד 

.לכבוד יום האם, אפשר לראות ששיא הכמות נמכרת בחודשים יוני יולי המחיר המירבי שמושג הוא בתחילת חודש מאי



שיווק ניגלה גבעולים בלבד הולנד ואפריקה  
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הולנד שאר הארצות

ענפים מגיעים 200,000כמויות קטנות כ . 40ומסתיים בשבוע 13מתחיל בשבוע , שיווק הניגלה בעיקרו מגיע מהולנד

והמחיר שהם מקבלים הוא מתחת  20ומסיימים  באביב בשבוע 40מאפריקה מתחילים להגיע לשוק בסוף הסתיו בשבוע 

.לעשרה סנט בממוצע



למידע נוסף
רגע לפני•

כדאי להתעדכן ולדבר עם המדריך החקלאי שלכם•

נא לפנות לכרוזים של פרחי הקיץ-כדאי לקבל מידע מעודכן לגבי הזנים הקיימים בשוק ושיווק בכלל •

(       ריינסבורג)Linda de Ruiterלינדה   •

0031-71-4094604

lindaderuiter@royalfloraholland.com

(נלדווייק)Paul Freriksפאוול  •

0031-174-633621

paulfreriks@royalfloraholland.com

(  אלסמיר)Willem van Limptוילאם  •

0031-297-394928

willemvanlimpt@royalfloraholland.com

ואפשר גם להציץ באינטרנט

https://www.johnnyseeds.com/flowers/nigella/

https://www.pansymaiden.com/flowers/care/nigella-flower/

0506241430בהצלחה     יאיר נשרי  

0547920595ירון כוכבי  
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