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היחידה לחקר שווקים
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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.

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!

קיץ  2009והפירות האקזוטיים

נמוכים ב 8% - 7%-מהמחירים באותו שבוע ב( 2008-בטבלה
בעמוד  2למעלה).

לדברי ג'ון אנדרסון מחברת  ,Univegישראל היא ספק חשוב לשוק
האנגלי בזכות מגוון הזנים והלוגיסטיקה הנוחה יחסית של היצוא,
אולם יתכן שההעדפה לתוצרת מישראל השנה תקטן.

מחירי מנגו ,ליצ'י ואבוקדו בהולנד (נמל רוטרדם)
בשבוע ( 2008/09 ,30מחיר  FOTבאירו לק"ג)

עונת הקיץ מוצאת את הפירות האקזוטיים במצב טוב .מחירים
טובים ,ביקוש טוב והערכה שהמצב יישאר כך גם כאשר יגדלו מחירי המנגו מכל המקורות בשבוע  30בשנת  2009היו זהים
למחירים בשבוע שעבר .בהשוואה לאותו שבוע בשנה שעברה היו
כמויות ההספקה.
מחירי המנגו מקוסטה ריקה ומברזיל נמוכים ב .17% - 14%-מחירי
מנגו
המנגו מוונצואלה ומהרפובליקה הדומיניקנית הגיעו ל 12-ליש"ט
עונה טובה צפויה למנגו הישראלי .יבול המנגו בישראל ב 2009-לתיבה בהשוואה ל 10-ליש"ט לתיבה באותו שבוע בשנה שעברה.
מוערך ב 30,000-טון מתוכם יצוא של כ 15,600-טון ,עליה של
 20%בהשוואה ליצוא ב .2008-הזנים מישראל :קיט ,מיה ,טומי מקור הנתונים.Fresh Produce Consortium :
אטקינס ,שלי ,קנט ולילי.

בשנה שעברה היו המחירים להספקה מישראל טובים ,במיוחד
בסוף העונה כאשר ביבשת (אירופה) שילמו יותר מאשר באנגליה.
באופן מסורתי היתה העדפה של היצואנים מישראל לשוק
האנגלי אולם בגלל בעיות בשערי החליפין והדרישות המחמירות
לגבי איכות מצד רשתות הסופרמרקטים באנגליה ,תיתכן רתיעה
משוק זה.
אחד האתגרים העומדים בפני הספקים הוא לעמוד בדרישות
הסופרמרקטים באנגליה לגודל הפרי .גודל הפרי המבוקש הוא
במניינים  12 ,10ו.14-
מקורות.FRESHINFO.COM ,17.7.2009 :

מוצר

מקור

שינוי %
שבוע
משקל שבוע  30שבוע  29שינוי 30/09
ל30/08-

טומי אטקינס

מנגו*

מניין 6
מניין 7
מניין 8
מניין 9
מניין 10
מניין 12

ליצ'י*** ישראל

56%
25%
53%
33%

 4ק"ג

1.56
1.56
1.47
1.53
1.53
1.50

-

-

 2ק"ג

2.63

2.88

-34% -8.7%

1.61
מניין 12
.Eurofruit Newsline ,22.7.2009
 4ק"ג 1.59
אבוקדו* מניין 14
1.60
מניין 16
מחירי אבוקדו ומנגו בשווקים הסיטוניים
* מנגו ואבוקדו ממקורות שונים.
** אבוקדו ב 2008-מדרא"פ.
באנגליה בשבוע 2008/09 ,30
*** ליצי ב 2008-מתאילנד.
מחירי האבוקדו בשוק ניו קובנט גרדן באנגליה בשבוע  30בשנת המחירים מהולנד הם ממוצע של הצעות המחיר של יבואנים ויצואנים.
 2009בממוצע מעט גבוהים מהמחירים בשבוע הקודם אולם מקור :שבוע .FreshPlaza ,30
1.44
1.44
1.35

-32% 12.0%
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- 18.5%

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
מחירים סיטוניים באנגליה (ניו קובנט גרדן ,לונדון)
מקור
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הרפובליקה
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4.50 - 3.30
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מקור.Fresh Produce Consortium :

אירו
שערי חליפין בש"ח שבוע  30שבוע 29
 14יולי
 21יולי
5.28
5.43
2008
5.54
5.53
2009

מקור :אתר בנק ישראל.

ליש"ט
שבוע  30שבוע 29
 14יולי
 21יולי
6.61
6.84
6.46
6.38

שלהלן) .זהו הגידול המהיר והגדול ביותר מבין מדינות הים
התיכון .בנוסף לזן  Rojo Brillanteמייצרים באזור ולנסיה 2,000
טון של הזן .Sharon
באנדלוסיה הזן החשוב ביותר הוא שרון ומייצרים ממנו 10,000
טון .בנוסף 3,000 ,טון מהזן .Rojo Brillante

גידול אפרסמונים מהזן  Rojo Brillanteבוולנסיה ,ספרד

מחירי המנגו בהולנד בשבוע  30בשנת  2009נעו בין  1.47אירו
לק"ג ממניין  8ל 1.56-אירו לק"ג מנגו ממניין  6ו .7-לא התפרסמו
נתונים לשבוע  ,29אולם המחירים בשבוע  30היו כמעט כפולים
מהמחירים בשבוע  25וגבוהים מהמחירים בשבועות  27ו 28-ב4%-
(פרי ממניין  6בשבוע  )28עד ( 25%פרי ממניין  6בשבוע ( )27לא
בטבלה) .גם בהשוואה למחירים באותו שבוע בשנה שעברה היו
המחירים גבוהים ב.56% - 25%-

2007
2002
1997
1992
13,050
8,160
2,530
שטח גידול (בדונם) 60
55,000 22,500
6,750
160
יבול (בטונות)
38
23
23
אחוז לשוק מקומי 51
62
77
77
49
אחוז ליצוא
מקור :המועצה הרגולטורית של "."Kaki Ribera del Xúquer

ליצ'י מישראל נמכר בשבוע  30בשנת  2009בהולנד במחיר של 2.63
אירו לק"ג ,נמוך בכמעט  9%מהמחיר בשבוע הקודם ונמוך בכ-
 34%מהמחיר שקיבל ליצ'י מתאילנד באותו שבוע בשנת .2008

שיא ביבול האבוקדו בצ'ילה

תחזית ליבול שיא של  107,000טון אבוקדו בעונת  2009/10מדאיגה
מחירי האבוקדו (מקורות שונים) בהולנד בשבוע  30היו גבוהים את מגדלי האבוקדו הצ'יליאנים 70% .מהיבול מיועד ליצוא ו-
מהמחירים בשבוע  29ונמוכים ב 32%-מהמחירים באותו שבוע ב 30% -לשוק המקומי .מתוך הכמות המיוצאת 73% :לארה"ב23% ,
לשווקים באירופה ו 3%-לארגנטינה.
( 2008אבוקדו ממניין  12מדרא"פ).
מקור הנתונים :שבוע .FreshPlaza ,30

יצור האפרסמונים בספרד

בעיה קשה שצופים המגדלים היא יבול השיא הצפוי העונה גם
במכסיקו ,המתחרה העיקרית של צ'ילה על השוק האמריקאי וזאת
כאשר בארה"ב ישנה ירידה בביקוש לאבוקדו.
קטיף האבוקדו בצ'ילה התחיל במהלך חודש יולי ומועצת האבוקדו
הצ'יליאנית הקציבה  5מיליון אירו לחיפוש אחר שוקי יעד חדשים
ולתוכניות קידום מכירות ליצוא האבוקדו ,מתוך תקציב זה
 860,000אירו לקידום מכירות האבוקדו בשוקי האיחוד האירופי,
ארגנטינה והשוק הצ'יליאני המקומי .היתרה (כ 4.1-מיליון אירו)
מיועדת לקידום המכירות בשוק ארה"ב.

גידול האפרסמונים בספרד 70,000 ,טון ב ,2007-מתרכז בעיקר
בשני אזורים :ולנסיה ואנדלוסיה .בסטטיסטיקות הרשמיות של
הספרדים האפרסמון עדיין נחשב ל"פירות אחרים" ולכן אין
נתונים רשמיים על שטחי הגידול והיבולים .יחד עם זאת ,המועצה
הרגולטורית של " "Kaki Ribera del Xúquerמפרסמת את
הנתונים לגבי היצור באזור ולנסיה והנתונים לגבי אנדלוסיה בנוסף ,מארגנים הצ'יליאנים בקיץ זה ברוסיה שני כנסים וקבוצות
מקורם בארגון המגדלים.
עבודה המיועדים לקדם את יצוא הפירות הטריים מצ'ילה לשוק
שטח גידול האפרסמונים מהזן  Rojo Brillanteבאזור ולנסיה הרוסי.
גדל בחמש עשרה השנים שבין  1992ל 2007 -פי יותר מ 200-לכ -מקור.EUROFRUIT NEWSLINE ,10.6.2009 :
 13,000דונם והיבול גדל פי כמעט  350ל 55,000-טון (בטבלה

גיליון  30 ,9יולי  ,2009עמ' 

