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דוא"ל אין (... )in

בדו"ח השבועי דיווח על יצוא האבוקדו והאפרסמונים מישראל ומחירים של הפירות
הסובטרופיים (בתקופה זו בעיקר אבוקדו ואפרסמונים) בשווקים הסיטוניים
באירופה (אנגליה ,גרמניה וצרפת).

ובכדי לקבל את דו"ח הפירות הסובטרופיים
בדואר האלקטרוני ,שלחו את כתובתכם לדוא"ל:
dianal@moag.gov.il

החומר המובא בדו"ח נאסף ממקורות מידע שונים .היחידה לחקר שווקים אינה יכולה להבטיח שהמידע המסופק
מדוייק ואינה אחראית כנגד תביעות כלשהן בגין השימוש בו.

תודה!

קריאה מהנה !

אזהרה:

אם אינכם יכולים לקבל את הדו"ח בדוא"ל ,ניתן לקבלו בדואר או
בפקס .אנא העבירו אלינו את הפרטים למשלוח.

אנו מחזקים את ידי החקלאים והתושבים בדרום בימים אלו ומייחלים
לשובם של כל החיילים בשלום ולהחזרת השקט לאזורנו.

צוות היחידה לחקר שווקים

יצוא אפרסמונים ואבוקדו מישראל
בשבוע  1בשנת 2009
בשבוע  1בשנת  2009יוצאו מישראל  275טון אפרסמונים בהשוואה לכ-
 205טון בשבוע הקודם (שבוע  52בשנת  )2008ובהשוואה לכ 288-טון
בשבוע  1בעונה הקודמת (טבלה מס'  .)1היצוא המצטבר משבוע  41עד
( 1כולל) העונה היה נמוך ב 25%-בהשוואה לעונה הקודמת .כ 3,866-טון
ב 2008/09-בהשוואה לכ 5,142-טון באותה התקופה ב.2007/08-

הקודמת .היצוא המצטבר משבוע  39עד ( 1כולל) הסתכם ב 2008/09-בכ-
 16,345טון דומה ליצוא של כ 16,743-טון באותה התקופה ב2007/08-
(בטבלה למטה).

התפתחות המסחר באבוקדו בשווקים
הסיטוניים באירופה בשבוע 2008/09 ,2

אירופה
בשבוע  1בשנת  2009יוצאו מישראל כ 1,275-טון אבוקדו בהשוואה לכ-
 1,194טון בשבוע  52בשנת  2008ובהשוואה לכ 1,152-טון בשבוע  1בעונה עליה קלה במחירי האבוקדו בשווקים באירופה בשבוע  2בשנת .2009
ההספקה של האבוקדו הירוק ירדה בשבוע  2בשנת  2009כתוצאה מבעיות
כמויות יצוא אבוקדו ואפרסמונים מישראל בעונת  ,2008/09בטונות שונות כמו מזג אויר חורפי קיצוני בצפון אירופה ,כמו גם חופשות בספרד.
כתוצאה מכך עלו המחירים והתקרבו (אבל לא הגיעו) לרמה שהיתה
אפרסמונים
בעונה הקודמת .צפוי שההספקה בשבוע  3תעלה אבל עדיין תהיה נמוכה
2007/08
2008/09
יותר מזו בעונה הקודמת .לכן ,המחירים ישמרו על רמתם ומחירי הפירות
הגדולים אף יעלו .מחירי הפירות הקטנים לא צפויים לעלות.
סה"כ מצטבר
מצטבר
סה"כ
תאריך
שבוע
שבועי (משבוע  )41שבועי (משבוע )41
יבוא ההאס ירד גם כן בשבוע  2והמחירים עלו מעט - .דומים למחירים
4,854.3 236.2
3,591.3 205.3 21-27/12/08 )2008( 52
בעונה שעברה .מעריכים שהיבוא בשבוע  3יגדל ולא יהיו שינויים
275.0 28/12-3/1/09 )2009( 1

3,866.3

288.1

5,142.4

משמעותיים במחירים.

אבוקדו
שבוע

אטינגר

תאריך

פוארטה

פינו

פינקרטון

האס

)2008( 52

21-27/12/08

17.6

322.5

47.0

440.4

309.0

)2009( 1

28/12-3/1/09

-

316.9

36.0

569.6

283.1

מקור :מועצת הצמחים ענף הפירות.

2007/08
2008/09
מצטבר
סה"כ
מצטבר
סה"כ
ביו
שבועי (משבוע  )39שבועי (משבוע )39
15,591.7 1,050.2
15,070.4 1,194.0 56.0
69.0

1,274.6

16,345.0

1,151.6

16,743.3
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מחירי אבוקדו בשבוע )2009( 2
בצפון אירופה (גרמניה ,בלגיה ,הולנד ולוכסמבורג)

מחירים סיטוניים של אבוקדו בשוק בצרפת בשבוע 2009 ,2

מחיר  FOTבשבוע
שינוי בהשוואה
מגמה
 ,2009 2באירו
לאותו שבוע
בהשוואה
זן/מקור
ב2008-
לשבוע קודם
גבוה
נמוך
+2%
יציבות/עליה
7.50
6.50
האס מצ'ילה
-18%
יציבות/עליה
7.50
אטינגר מישראל 6.50
-9%
6.75
6.00
ירוק מספרד
מקור ,Global Market Report :שבוע .2009 ,2
מחירי האבוקדו הירוק בשווקים בצפון אירופה (פרט להאס מצ'ילה)
נמוכים מאוד בהשוואה לאותו שבוע ב.2008-

צרפת
השוק מתוח יותר .מצד אחד הביקוש נשאר רגיל למדי לעונה אולם מצד
שני ,המחסור הקל בהספקה בשבועות האחרונים (מסיבות שונות כמו גל
הקור שגרם לבעיות לוגיסטיות ,חופשות ואיחורים של אוניות) נראה מוחשי
יותר .הספקת ההאס היתה נמוכה באופן משמעותי מההספקה הממוצעת
(העונה בצ'ילה מתקרבת לסופה ,מחירי עלות גבוהים לפרי ממכסיקו,
חופשות בספרד ובעיות לוגיסטיות לישראל) והמלאים היו מוגבלים לאחר
שמכירות חג המולד היו כצפוי .המחירים של הפירות הגדולים התחילו
להתייצב ואפילו לעלות מעט לקראת סוף השבוע.
המצב היה דומה גם לגבי האבוקדו הירוק .ההספקה מישראל ומספרד
היתה מצומצמת (חלק מהמשאיות עם האבוקדו הישראלי נחסם על ידי
מזג האויר הגרוע בדרום צרפת ו"חג שלושת המלכים" (ה"Fiesta de los
 )"Reyesב 5-בינואר בספרד .המחירים עלו בעיקר לפרי גדול.
מחירי האבוקדו מכל המקורות בשבוע  2בשנת ( 2009פרט לאבוקדו האס
 מניין  - 20ממכסיקו ומצ'ילה) היו נמוכים מהמחירים באותו שבוע ב-.2008

Week
(02/ )2009
2009
שינוי בהשוואה
שבוע 2

סוג

שינוי בהשוואה
לממוצע  3שנים

אירו/ק"ג (מניין  )18לשבוע )2009( 1

ירוק

1.50 - 1.70

יציבות/עליה

( -2%ישראל)

האס

1.75 - 2.00

יציבות/עליה

( +15%צ'ילה)

)Chilean Hass avocado prices (/kg
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-29%
יציבות/עליה
1.38
20
h
0,50 -5%
יציבות/עליה
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ספרד
%
1.48
18
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יציבות/עליה
-8%
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Supply shorttransportation problems

מחירי אבוקדו ירוק מישראל בצרפת
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מקור CIRAD :שבוע .2009 ,2
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מקורCIRAD :
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2006/2007
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האס  -ירידה
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0,5
2005/2006

S1

ספרד

ירוק/האס  -יציבות

-38%

1

S5
1

מקור

מגמה

הספקה ב 3-השבועות
האחרונים בהשוואה
לממוצע הרב שנתי

Euro/kg

1,5

מחירי אבוקדו ירוק מישראל בצרפת ,שבוע  - 51שבוע 14
בעונות ( 2008/09 - 2005/06בתרשים משמאל)

הספקה מצטברת של אבוקדו בשוקי האיחוד האירופי בשבוע 2009 ,2

2,50
2,00

בשבוע  2בשנת  2008נמכר גם אבוקדו ממניין ( 22פרי קטן) במחירים
נמוכים שנעו בין  1.25אירו לק"ג האס מספרד ל 1.56-אירו לק"ג האס
מצ'ילה וממכסיקו (לא מופיע בטבלה).

מחירי האבוקדו הירוק בצרפת העונה (עמודות באפור) היו נמוכים
מהמחירים בעונת ( 2007/08קו אדום) וגבוהים מהמחירים בעונת 2006/07
(קו כחול).

3,00
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n
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2008/2009

Spain / Fuerte
14-16: 6.50/6.80 =Ò

Mexico / Hass
16: 7.50/8.00 =Ò

=Òבהשוואה
שינוי 2008/09
7.00/8.00ל18:
18: 5.60/6.20
 18: 6.50/7.70 =Òסה"כ =Ò
תיבות

הערות

= 20: 6.00/7.30

ב2008/09-

2007/08

20:2006/07
= 7.00/7.50

כמויות נמוכות (חגים וספקולציות
של היצרנים)
Week 03 / 2009
-60%
-41%
כמויות מתונות  -העונה מתקרבת 3,600,000
לסופה
The market should remain well directed. Supply will be larger, after
היצואנים the week 2 punctual problems, but it will remain below
the average.
כמויות מתונות -
-20% begin to1,300,000
Spanish -11%
Hass volumes should
recover a normal level
(slowly
ארה"ב
מתמקדים בשוק
אין נתון

-14%

+8%

as some rainfalls are expected). However, the Chile, Mexico and
Israeli deliveries
remain shorter
usual
the
-32% will develop
-3% but will4,000,000
thanהובלה
בעיות
מצומצמת -
הספקה
coming two weeks (all together for these last suppliers, around
100/150 000 boxes below the last two seasons deliveries). Green
fruits supply should also recover, especially regarding small fruits, but
it should remain below the average. Spanish volumes will also
גיליון  18 ,2ינואר  ,2009עמ' 
recover, but Israeli volumes (Fuerte / Pinkerton) will be shorter than

S
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תחזית לשבוע )2009( 3
כמויות ההספקה בשבוע  3בשנת  2009צפויות לעלות אך עדיין מתחת
לכמות הממוצעת לתקופה.

תחזית נמוכה להספקה של האבוקדו
מקליפורניה בשנת 2009

יבול האבוקדו בקליפורניה ,ארה"ב ,בשנת ( 2009כ 95.5-אלף טון)
כמויות ההאס מספרד צפויות לחזור לרמתן הרגילה .המשלוחים מצ'ילה ,צפוי להיות נמוך בכ 30%-מהיבול ב - 2008-כמחצית מהיבול לו ציפו
מכסיקו וישראל יתפתחו אך צפויים להיות נמוכים מהרגיל בשבועיים המגדלים.
הקרובים ,בסך הכל  150 - 100אלף תיבות פחות מהמשלוחים בשתי
מזג אויר חם ויבש פגע ביבול השנה בדיוק בזמן הלא מתאים ,וגרם לנזק
העונות האחרונות).
לפירות שרק התחילו להבשיל על העצים.
ההספקה של האבוקדו הירוק תתאושש גם כן  -בעיקר הפירות הקטנים
קליפורניה ,בה יבול האבוקדו בשנה שעברה היה  150אלף טון ,היא יצרנית
אך עדיין תהיה מתחת לממוצע .הכמויות מספרד יגדלו ויחזרו לאט לאט
האבוקדו הגדולה בארה"ב ומספקת בין  85%ל 90%-מהייצור המקומי.
לרמה הממוצעת ,אולם הכמויות מישראל (פינקרטון ופוארטה) יהיו
מקור.FRUCTIDOR.COM ,13.1.2009 :
נמוכות מהרגיל.
יש סיכוי שגם מחירי ההאס וגם מחירי האבוקדו הירוק יעלו ,בעיקר
מחירי הפירות הגדולים.

פגיעה קשה ביבולי האבוקדו בצ'ילה

משלוחים ראשונים של פוארטה מפרו צפויים להגיע בשבוע  .5הפוטנציאל ארגון מגדלי אבוקדו האס בצ'ילה
לפרי מפרו נראה העונה טוב יותר מאשר בעונה שעברה אולם ההאס מפרו הקטין מאוד את תחזית היבולים
שלו לעונת  ,2008/09בעקבות בדיקה
עתיד לקבל אישורי יבוא לשוק ארה"ב.
מחודשת של המטעים בצ'ילה.
מקור CIRAD :שבוע .2009 ,2
לפי תחזית הארגון יגיע יסתכם יצוא
האבוקדו מהזן האס מצ'ילה בעונת
 2008/09ב 85,000-טון ,נמוך מהתחזית
אנגליה
מחירי האבוקדו בשוק ניו קובנט גרדן באנגליה בשבוע  2בשנת  2009הראשונית במאי .2008
היו גבוהים מהמחירים בשבוע הקודם ומהמחירים באותו שבוע ב 2008-טמפרטורות מתחת ל 0-מעלות צלסיוס
(בטבלה למטה) .בשבוע  2ב 2008-נמכר גם פרי מדרום אפריקה ולא נמכר גרמו לנזקי קור נרחבים במטעי האבוקדו
פרי ממניין ( 22פרי קטן).
בעונה שעברה ולפגיעה ביבול העונה.
יצוא האבוקדו בעונת  2008/09לאירופה ,מעריכים בארגון ,ירד העונה
גרמניה
מחירי האבוקדו מישראל בשווקים הסיטוניים בגרמניה בשבוע  2בשנת ל 17,000 - 16,000-טון בהשוואה ליצוא של  28,000טון בעונה שעברה.
( 2009בטבלה למטה) היו גבוהים בכ 15%-מהמחירים בשבוע הקודם ,היצוא לאנגליה מוערך ב 5,000 - 4,500-טון.
אולם נמוכים ב 21%-בהשוואה למחירים באותו שבוע ב 2008-וגבוהים לדברי אדולפו אוצ'גאביה ,נשיא ארגון מגדלי אבוקדו האס בצ'ילה" :העונה
ב 5%-מהמחירים ב .2007-האבוקדו מספרד ( 2.1אירו לק"ג) קיבל מחיר אנו מרגישים את התוצאות של הקרה בעונה שעברה .יחד עם זאת ,מטעי
מעט גבוה ממחיר האבוקדו מישראל ( 2אירו לק"ג).
האבוקדו משתקמים ונטיעות חדשות מגיעות לניבה ואנו מצפים ליבול
מחיר האפרסמון מישראל בשבוע  2בשנת  2009היה דומה למחיר בשבוע גדול של אבוקדו בעונת ".2009/10
הקודם ,וגבוה ב 6%-וב 4%-מהמחירים באותו שבוע ב 2008-וב ,2007-מקור.FRESHINFO.COM ,6.1.2009 :
בהתאמה.

מחירים סיטוניים באנגליה (ניו קובנט גרדן ,לונדון)
מניינים

שבוע )2009( 2
ליש"ט/תיבה

12/14/16
18/20/22/

7.50 - 6.00

מקור
אבוקדו ישראל/ספרד

שבוע  )2009( 1שינוי שבוע  2בהשוואה
לשבוע  1ב2009-
ליש"ט/תיבה
7.00 - 5.00

+7% - +20%

מחיר (ליש"ט/תיבה)
בשבוע  2ב2008-

שינוי ב %-שבוע 2
2008-2009

( 7.50 - 5.00ישראל ,ספרד,
דרא"פ  -אין מניין )22

0% - +20%

מקור.London Market Price :

מחירים סיטוניים (אבוקדו ואפרסמונים) בגרמניה (ממוצע של  7שווקים שונים)
אבוקדו
אפרסמון

ספרד
ישראל
ישראל

משקל
תיבה בק"ג
4
4
2.5

שבוע  2ב2009-
אירו לק"ג
2.10
2.00
2.04

שינוי בהשוואה
לשבוע  1ב2009-
+11.5%
+15.3%
-0.4

מחיר (אירו/ק"ג) באותו שבוע שינוי שבוע  2009 2בהשוואה ל
2007
2008
ב2007-
ב2008-
+11%
-13%
1.90
2.40
+5%
-21%
1.90
2.53
+4%
+6%
1.96
1.92

מקור.ZMP :
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