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היחידה לחקר שווקים

הקריה החקלאית ,דרך המכבים ראשון לציון ,ת"ד  30בית דגן  ,50250טל'  ,03 9485469פקס'  © e-mail: alizaz@moag.gov.il ,03 9485810כל הזכויות שמורות ,טל"ח

דו"ח זה 4( ...עמודים)

בדו"ח זה דיווח על יצוא האבוקדו ,הפסיפלורה והאפרסמונים מישראל
ומחירים של הפירות הסובטרופיים בשווקים באירופה (אנגליה ,גרמניה
וצרפת) .בנוסף ,מגוון ידיעות על הנעשה בשוקי היצוא החשובים לפירות
הסובטרופיים מישראל.

חג שמח וקריאה מהנה !

אזהרה:

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 .אין לראות בגדר הנאמר בדו"ח המלצה.

יצוא פירות סובטרופיים מישראל בעונת
 :2008/09אפרסמונים ,פסיפלורה ואבוקדו
יצוא האפרסמונים מישראל העונה (משבוע  41עד  11כולל בעונת
 )2008/09הגיע לכ 14-אלף טון ,עליה של כ 40%-בהשוואה ליצוא של
כ 10-אלף טון בעונה שעברה (עד שבוע .)12
יצוא הפסיפלורה מישראל השנה עד שבוע  19הסתכם בכ 258-טון ,עליה
של כ 60%-בהשוואה לכ 161-טון שיוצאו עד שבוע  17בשנת .2008
עונת היצוא של האבוקדו מישראל הסתיימה בשבוע  17בשנת 2009
וסה"כ יוצאו מישראל קרוב ל 32-אלף טון אבוקדו ,עליה של כ19%-
בהשוואה ליצוא של כ 27-אלף טון בעונת  2007/08שהסתיימה שלושה
שבועות מוקדם יותר .בתרשים מס'  1מוצג היצוא השבועי של האבוקדו
מישראל בעונת  2008/09בהשוואה ליצוא בעונה הקודמת.

דוא"ל אין (... )in

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

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

תודה!

חג שבועות שמח
צוות היחידה לחקר שווקים
התפתחות המסחר באבוקדו בשווקים
הסיטוניים באירופה בשבוע 2008/09 ,21
אירופה
מחירי האבוקדו הירוק יציבים בעקבות הירידה בהספקה .יבוא ההאס
צפוי לגדול משמעותית והמחירים של הפרי הגדול בסכנה.

תרשים מס'  :1יצוא שבועי של אבוקדו מישראל בעונות  2007/08ו ,2008/09-בטונות
כמות בטונות
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פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
בשבוע  20התייצבו מחירי האבוקדו הירוק באירופה ,או ירדו מעט בעקבות
שינוי בביקוש ומעבר לביקוש של אבוקדו מהזן האס שמחירו ירד (בטבלה
למטה).
מכירות האבוקדו הירוק בצפון אירופה (מחיר  )FOTנמוכות מאלו בשנה
שעברה והשוק מאוזן יחסית כאשר גם היבוא ירד מעט בהשוואה לשנה
שעברה.
יבוא ההאס עלה משמעותית מעל לרמה שהיתה בשנתיים האחרונות .גם
ההספקה הספרדית שירדה לא עזרה בגלל ההספקה הגדולה מפרו ומדרום
אפריקה שתימשך גם בשבועות  21ו.22-
מקור.Global Market Report, 29.3.2009 :

מחירי אבוקדו בשבוע )2009( 20
בצפון אירופה (גרמניה ,בלגיה ,הולנד ולוכסמבורג)
זן/מקור
ירוק ,דרא"פ
ירוק ,קניה
ירוק ,פרו

שינוי בהשוואה
מחיר  FOTבשבוע
מגמה
בהשוואה לאותו שבוע ב-
 ,2009 20באירו
גבוה לשבוע קודם 2007 2008
נמוך
-10% -12%
יציבות
6.00
5.00
-10% -18%
5.00
4.00
יציבות/ירידה -16% -22%
5.00
4.00

מקור.Global Market Report, 17.5.2009 :

צרפת

מחירים  FOTשל אבוקדו ליבואנים בצרפת בשבוע 2009 ,21
שינוי בהשוואה ל
שבוע  ,21אירו/ק"ג
 2008שבוע  20שבוע % 2008 ,21
מקור/סוג מניין 2008 2009
דרא"פ  2009פרו דרא"פ
פרו
-14% -9%
ירידה
1.38
1.31 1.19
דרא"פ 16
-14% -9%
ירידה
1.38
1.31 1.19
18
 פרו-14% 0%
ירידה
1.38
1.19 1.19
פוארטה 20
 2.06 1.56 14/16מ  1.94 14/12מ' ירידה חדה -20% -24%
פרו -
-21%
 2.13 1.69מ  14/12 16/18ירידה
דרא"פ 18
-18% -18%
 2.06מ' ירידה
2.06 1.69
20
האס
 20/18/16ירידה
1.69
22
מקור CIRAD :שבוע .2009 ,21
בשבוע  21בשנת  2009היו מחירי האבוקדו בצרפת נמוכים מהמחירים
בשבוע  20ונמוכים מהמחירים באותו שבוע ב .2008-בנוסף ,נמכר ב2008-
גם פוארטה מקניה במחירים נמוכים ( 1.06אירו לק"ג) והאס מספרד
במחירים גבוהים שנעו בין  2.88אירו לק"ג ממניין  22ל 3.19-אירו לק"ג
אבוקדו ממניין .18

תחזית
המצב בשוק ימשיך להיות קשה גם בשבועות הבאים .ההספקה של
האבוקדו מהזן האס תתפתח וצפויה להגיע בשבוע  23לרמה גבוהה (שיא
הסטורי) .מעריכים כי המחירים ימשיכו לרדת ,במיוחד המחירים של הפרי
הגדול  -מניינים .12/14/16
מקור CIRAD :שבוע .2009 ,21

ההספקה של ההאס המשיכה לגדול ,הרבה מעל הממוצע .הכמויות
מדרא"פ הגיעו לרמה הרגילה שלהן ואילו מפרו הגיעו כמויות גדולות
אנגליה
במיוחד .הביקוש לא תאם את ההיצע במיוחד מאחר ושבוע המסחר היה מחירי האבוקדו בשוק ניו קובנט גרדן באנגליה בשבוע  21בשנת 2009
קצר .הדבר נכון במיוחד לגבי הפרי הגדול המהווה חלק נכבד מהתוצרת היו דומים עד גבוהים ( )+8%בהשוואה למחירים בשבוע הקודם וזהים
המגיעה מפרו .המחירים המשיכו לרדת במיוחד למניינים  12/14/16מהם למחירים באותו שבוע ב( 2008-בטבלה למטה) .בשבוע  21ב 2008-לא
אף נשארו מלאים ומלאי מצומצם יותר ממניין  .18גם המסחר באבוקדו נמכר פרי ממרוקו.
הירוק הי בעייתי למרות ירידה בכמויות הפוארטה מדרא"פ ומפרו וכמויות
בינוניות של אטינגר מפרו.

גרמניה

אירו
שערי חליפין בש"ח שבוע  21שבוע 20
 12מאי
 19מאי
5.33
5.25
2008
5.60
5.61
2009

מקור :אתר בנק ישראל.

ליש"ט
שבוע  21שבוע 20
 12מאי
 19מאי
6.76
6.59
6.27
6.38

מחירי האבוקדו בשווקים הסיטוניים בגרמניה בשבוע  17בשנת 2009
(בטבלה למטה) דומים למחירים בשבוע הקודם ,נמוכים מהמחירים באותו
שבוע ב 2008-וגבוהים מהמחירים ב .2007-מחירי האבוקדו מספרד בשבוע
 17השנה גבוהים בכ 8%-ממחירי האבוקדו מישראל.

מחירים סיטוניים באנגליה (ניו קובנט גרדן ,לונדון)
מקור
ישראל/ספרד/
אבוקדו מרוקו/פרו/
דרא"פ

מניינים

שבוע 21
()18.5.2009
ליש"ט/תיבה

12/14/16
18/20/22/

7.00 - 6.00

שינוי שבוע 21
שבוע 20
בהשוואה
()11.5.2009
ליש"ט/תיבה לשבוע  20ב2009-
6.50 - 6.00

+8% - 0%

מחיר (ליש"ט/תיבה)
בשבוע  21ב2008-
( 7.00 - 6.00ישראל ,ספרד,
פרו ,דרא"פ)

שינוי ב %-שבוע 21
2008-2009
0%

מקור.Fresh Produce Consortium :

מחירים סיטוניים בגרמניה (ממוצע של  7שווקים שונים)
אבוקדו

ספרד
ישראל

משקל
תיבה בק"ג
4
4

שבוע  17ב2009-
אירו לק"ג
2.60
2.40

שינוי בהשוואה
לשבוע  16ב2009-
+0.6%
-0.2%

מחיר (אירו/ק"ג) בשבוע 17
ב2007-
ב2008-
2.83
1.93
2.95

מקור.ZMP :

גיליון  27 ,7מאי  ,2009עמ' 

שינוי שבוע  2009 17בהשוואה ל
2007
2008
-8%
+24%
-19%

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
תרשים מס'  :2מחירים סיטוניים של אבוקדו מישראל בגרמניה ,אוקטובר  -אפריל בעונות  ,2008/09 - 2006/07באירו לק"ג
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תרשים מס'  :3מחירים סיטוניים של אבוקדו מספרד בגרמניה ,אוקטובר  -אפריל בעונות  ,2008/09 - 2006/07באירו לק"ג
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בתרשימים מס'  2ו 3-מוצגת התפתחות המחירים של האבוקדו מספרד המחירים של האבוקדו הספרדי והישראלי העונה נמוכים יותר בהשוואה
ומישראל בשווקים הסיטוניים בגרמניה בחודשים אוקטובר  -אפריל למחירים בתקופה המקבילה בעונה הקודמת ונעו בין  1.5ל 2.5-אירו
לק"ג .בתחילת העונה אף היו מחירי האבוקדו מישראל ומספרד נמוכים
(שבוע  42עד שבוע  )17בעונות .2008/09 - 2006/07
הנתונים הם מחירים סיטוניים מגרמניה (ממוצע של המחירים הסיטוניים מהמחירים לפני שתי עונות (.)2006/07
מקור הנתוניםZMP :
ב 7-שווקים) לק"ג אבוקדו (באירו) מיבוא מישראל ומספרד.
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פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
חברת - Sunfresh
עליה ביצוא האבוקדו
מאוסטרליה

קידום השיווק של
האפרסמונים מספרד
 ,Anecoopהיצואנית החשובה של תוצרת טריה מספרד הודיעה על
הקמה של קבוצה עסקית חדשה שתעסוק בשיווק האפרסמונים.

ההזמנות שהתקבלו לאבוקדו מאוסטרליה גדלו במקביל לעליה
לדברי ג'ון מיר ,סמנכ"ל השיווק והסטרטגיה ב ,Anecoop-האיכות בהיקף הייצור ,גם אלו מאסיה וגם אלו מאירופה.
של האפרסמון והערך התזונתי והטעם שלו מתאימים לציפיות
של המפיצים והצרכנים .לדבריו" :שיתוף הפעולה בין  Anecoopמאירופה הוזמנו על ידי חברת  10,000 Sunfreshתיבות אבוקדו
למותג הגיאוגרפי האזורי  Kaki Ribera del Xúquerהיה טוב מהזן האס שצפויות להגיע במהלך חודש יוני.
מאוד ,פתח פלח שוק נוסף והכיר לצרכנים מוצר שלא היו חשופים מאחר ויבול האבוקדו באוסטרליה השנה גדל מאוד וצפוי לגדול
אליו קודם לכן".
עוד יותר בשנים הבאות ,הרחבת היצוא היא חיונית לשיווק ריווחי
עד עתה 14 ,חברי קואופרטיב ב Anecoop-מעורבים בתחום של הפרי.
האפרסמון .מעריכים שהמבנה העסקי החדש לשיווק האפרסמון  Sunfreshהיא גם המשקיעה העיקרית בבית האריזה SuperPack
יאפשר אינטגרציה גדולה יותר בהרחבת הפיתוח והשיווק של בקווינסלנד ,שם מתכננת החברה לארוז השנה בין  500,000ל-
המוצר .לדברי מיר" :ב 2009-תמשיך  Anecoopבקידום מכירות  700,000מגשים של אבוקדו (במשקל  6ק"ג שהם 4,200 - 3,000
האפרסמונים בבריטניה ,ספרד ,גרמניה ,צרפת ,צ'כיה ורוסיה".
טון אבוקדו).
מקור.www.freshinfo.com ,3.5.2009 :

מקורwww.fruitnet.com ,4.5.2009 :

גיליון  27 ,7מאי  ,2009עמ' 

