כתיבה ועריכה:
עליזה ז'זק

דו"ח דו-שבועי

פירות סובטרופיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

גיליון מס' ,8
שנה ראשונה
 14יולי 2009

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 2( ...עמודים)

בדו"ח זה דיווח על השווקים של המנגו ,הליצ'י והאבוקדו באירופה
ודיווח על המחירים של הפירות הסובטרופיים בשווקים באירופה (אנגליה
והולנד) .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.

עונת הליצ'י בפתח

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!

מחירי אבוקדו ומנגו בשווקים הסיטוניים
באנגליה בשבוע 2008/09 ,26

עונת הליצ'י בישראל ( )2009נפתחה עם תחזיות מבטיחות של יבול
כפול מיבול השנה שעברה .תחזית אגרקסקו היא ליצוא של  400מחירי האבוקדו בשוק ניו קובנט גרדן באנגליה בשבוע  26בשנת
טון ליצ'י השנה בהשוואה ל 200-טון בשנה שעברה .היצוא השנה  2009היו זהים למחירים בשבוע הקודם וגבוהים מהמחירים
צפוי להימשך עד חודש אוגוסט .הליצ'י ימכר בעיקר בקרטונים באותו שבוע ב( 2008-בטבלה בעמוד  2למעלה).
במשקל  2ק"ג ובסלסלות של  300גרם.
מחירי המנגו בשבוע  26בשנת  2009היו בדרך כלל דומים או נמוכים
מקור.FRESHINFO.COM ,15.6.2009 :
בהשוואה לשבוע שעבר ולמחירים באותו שבוע בשנה שעברה.

עליה ביבול המנגו בישראל ב2009-

מקור הנתונים.Fresh Produce Consortium :

יצואנית המנגו מישראל ,אגרקסקו ,מצפה לעליה של כ 20%-ביבול
המנגו השנה שיסתכם בכ 6,000-טון .היצוא של המנגו מתקיים
תחת המותג "כרמל" וכולל מגוון זנים :טומי ,שלי ,קנט ,לילי,
קיט ומיה .עונת היצוא של המנגו מישראל מתחילה באמצע יולי
ותימשך עד אמצע אוקטובר.
הביקוש לאבוקדו מהזן האס בשבוע  26בשנת  2009נמוך וקיימים
מלאים גדולים .כמויות ההספקה המשיכו לרדת ולא צפויה
מקור.FRESHINFO.COM ,8.7.2009 :
התאוששות בשבועות הבאים ( 27ו .)28-המסחר באבוקדו הירוק
סבל מהלחץ של ההאס (במידה פחותה יותר בגרמניה).

התפתחות המסחר במנגו ואבוקדו
בשווקים הסיטוניים באיחוד האירופי,
שבועות  25ו2008/09 ,26-

מנגו וליצ'י מישראל לאנגליה

בשבוע  25נמשכה המגמה לפיה הצרכנים פונים יותר למזונות
בתחילת יולי יתחילו להגיע לשוק האנגלי פירות הקייץ מישראל .בין מסורתיים וזולים כמו תפו"א וגזר ומפנים את גבם למוצרים
הפירות האקזטיים יותר הצפויים להגיע מישראל :מנגו וליצ'י.
אקזוטיים יותר כמו מנגו ,רימונים ואננס.
עונת הליצ'י בישראל התחילה ביוני והמשלוחים הראשונים מכירות המנגו היו איטיות והמחירים נשארו נמוכים .ההספקה
של הפרי יגיעו לאנגליה בסוף יוני והם צפויים להימשך עד סוף היתה בעיקר מברזיל וכמויות קטנות יותר התחילו להגיע
אוגוסט .ההערכה היא כי סה"כ ייוצאו לאנגליה השנה לא יותר מהרפובליקה הדומיניקנית.
מ 300-טון ליצ'י.
הזנים טומי אטקינס וקיט מברזיל נמכרו במחיר של  3.5 - 3אירו
היצוא של המנגו צפוי להתחיל בחודש יולי  -סה"כ כ 3,500-טון ומהרפובליקה הדומיניקנית במחיר של כ 4-אירו.
מנגו ייוצא לאנגליה עד ספטמבר/אוקטובר .2009
מקורות:
מקור.FRESHINFO.COM ,26.6.2009 :
 CIRADשבוע .FreshPlaza ,23.6.2009 ,2009 ,26

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
מחירים סיטוניים באנגליה (ניו קובנט גרדן ,לונדון)
מקור
קניה/פרו/
אבוקדו דרא"פ
קוסטה ריקה/
פורטו ריקו/
ברזיל
ונצואלה/
מנגו גואטמלה/
הרפובליקה
הדומיניקנית
פקיסטאן

מניינים

שבוע 26
()26.6.2009
ליש"ט/תיבה

שבוע 25
()19.6.2009
ליש"ט/תיבה

שינוי שבוע 26
בהשוואה
לשבוע  25ב2009-

שינוי ב%-
שבוע 26
2008-2009

מחיר (ליש"ט/תיבה)
בשבוע  26ב2008-

12/14/16
18/20/22/

6.50 - 5.50

6.50 - 5.50

0%

5.50 - 4.00

38%

12 /8

6.00 - 5.00

6.00 - 5.00

0%

( 8.00 - 6.00מניין /9 /8
 - 12 /10גם מגואטמלה
ובלי פורטו ריקו)

-25% -17%

12 /10 /9

12.00 - 8.00

14.00 - 12.00

-33%

6 /5

4.50 - 3.30

16.00 - 13.00
(מניין )30 /25

-

18%

( 11.00 - 9.00 -14%מניין
גואטמלה)9% -11% 10 /9
 לא כולל-

-

מקור.Fresh Produce Consortium :

אירו
שערי חליפין בש"ח שבוע  26שבוע 25
 19יוני
 26יוני
5.21
5.30
2008
5.51
5.57
2009

מקור :אתר בנק ישראל.

ליש"ט
שבוע  26שבוע 25
 19יוני
 26יוני
6.62
6.69
6.48
6.53

מחירי מנגו ,ליצ'י ואבוקדו בשוק רוטרדם בהולנד
בשבוע ( 2008/09 ,27מחיר  FOTבאירו לק"ג)
משקל

שבוע 27

שבוע 25

שינוי

מוצר

מקור

0.90

53%

מנגו*

טומי אטקינס  4ק"ג

1.38

-20%

ליצ'י

ישראל

 2ק"ג

2.00

2.50

-3%

אבוקדו*

מניין 16

 4ק"ג

1.17

1.21

* מקורות שונים.
מקור :שבוע .FreshPlaza ,27

סיום ההספקה מספרד נכנסה פרו לשוק עם כמויות גדולות של
אבוקדו 3,000 - 2,000 ,טון לשבוע ובנוסף אבוקדו האס מדרום
אפריקה ומקניה ,השוק נעצר והמחירים ירדו לרמה של 3.5 - 3
אירו לתיבה".
פאולי הזהיר מכך שבעונה הקרובה יתכן מצב שמגדלים ממדינות
העולם השלישי יקדימו את העונה שלהן ויכנסו לתוך העונה
הספרדית.
ארגון המגדלים במלגה מבקש להקים ארגון מיוחד לסחר באבוקדו
שיקדם את המוצר ויגדיל את הצריכה שלו בדרכים דומות לאלו
שנעשו על ידי המגדלים הצ'יליאנים והדרום אפריקנים ועל ידי
היבואנים בבריטניה .פאולי רוצה להגדיל את יבולי האבוקדו מ-
 800 - 700טון לדונם ל 1,400 - 1,300-טון לדונם .לדבריו זוהי הדרך
היחידה להישאר תחרותיים מול המגמה של ירידת המחירים.
בינתיים ,בצפון מזרח ולנסיה החלו מגדלים באזורים שלא
נפגעו מקרות לעבור מגידול הדרים לאבוקדו .לפי הערכת ארגון
המגדלים למעלה מ 400-דונם הוסבו בחמש השנים האחרונות
לנטיעות חדשות של אבוקדו .בין הסיבות למעבר :גידול האבוקדו
דורש פחות כח אדם לעבודה מאשר גידול ההדרים ,הגידול נוטה
פחות לסבול ממחלות ומזיקים וחלון הקטיף שלו נמשך ארבעה
חודשים.
מקור.FRESHINFO.COM ,12.7.2009 :

ספרד :עונה טובה לאבוקדו ב2009-

פרו :עליה של  37%בערך יצוא האבוקדו
בארבעת החודשים הראשונים בשנת 2009

יבול האבוקדו בספרד נהנה מעונה טובה ב ,2009-מה שהביא
מגדלים באזור ולנסיה לחשוב על מעבר לגידול המוצר .המגדלים
באזור הגידול העיקרי במלגה שבדרום ספרד יצאו  32,000טון יצוא האבוקדו מפרו בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2009
של אבוקדו מהזנים האס ,בקון ופוארטה בשווי  62מיליון אירו .הסתכם בשווי של  16.317מיליון אירו ,עליה של  37%בהשוואה
העונה התחילה מחג המולד (סוף דצמבר  )2008ונמשכה עד מאי ליצוא באוצתה התקופה ב ,2008-זאת לפי נתונים שפרסם ארגון
 ,2009כשמחיר ההאס היה בסביבות ה 8-אירו לתיבה של  4ק"ג היצואנים הפרואני.Adex ,
( 2אירו לק"ג) עד אפריל ועלה למחיר של בין  10ל 11-אירו לתיבה
למעלה משני שלישים ( )67.3%מהיצוא הפרואני יועדו להולנד,
בחודש מאי.
יעדים אחרים היו ספרד ( 17%מהיצוא) ,אנגליה ( 8%מהיצוא)
לדברי בנגמין פאולי ,אגרונום בארגון המגדלים  Asajaבמלגה ,ובנוסף צרפת ,קנדה ,פורטוגל וצ'ילה.
"העונה היתה טובה אולם קצרה והמחירים נשארו טובים עד
לסופה .מגדלים רבים חשבו שחבל שהעונה לא נמשכה יותר ,אולם מקור:
במצב כזה התוצאה היתה יכולה להיות שונה לחלוטין .מדי עם .Fruit and Vegetable Markets, agra-net.com ,7.7.2009
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