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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 2( ...עמודים)

בדו"ח זה דיווח על יצוא הפירות הסובטרופיים מישראל ,דיווח על השווקים
של האבוקדו ,האפרסמון ,המנגו ,והפיטאיה באירופה ,מחירים של מנגו
ביפן ומגוון ידיעות מן השווקים.

קריאה 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.

ספרד :ההוריקן פגע ב 30%-מיבול האפרסמונים

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!

ביותר כוללים את  ,Riberaשהוא אחד מאזורי הגידול החשובים
ביותר ואת אזור .Vall d'Albaida

ההוריקן בסוף אוקטובר  2009פגע ב 30%-מיבול האפרסמונים
בספרד .לאחר אובדן של כ 30,000-טון אפרסמונים בעקבות פגיעת
מחלת הפטריה ( Mycosphaerella Nawa fungusבאוגוסט עד
ספטמבר  ,)2009נגרם לאחרונה באזור ולנסיה נזק ל 10,000-טון
אפרסמונים נוספים מסופת הוריקן .מעריכים כי על העצים נשאר
יבול של  20,000טון בלבד.
מעריכים כי העונה תהיה אסון למגדלים .משרד החקלאות הספרדי
הרוחות החזקות פגעו ביבול בתקופת הקטיף .בנוסף לנפילת הפרי כבר הכריז על תמיכה בסכום של  1מיליון אירו בחקלאים שנפגעו
מהפטריה .אולם ארגון המגדלים קרא לנקיטת צעדים משמעותיים
מהעצים
יותר וביקש מהממשל הספרדי המרכזי לא להתעלם מהנזקים
מעריכים כי
שנגרמו למגדלי האפרסמונים.
נגרם גם נזק
מקור.www.greenmed.eu ,4.11.2009 :
לאיכות הפרי
הנותר ולערכו
המסחרי.
יצוא אבוקדו ואפרסמון (בשבוע  ,)44ומנגו
לדברי וינסנט מונזו ,נשיא ארגון המותג הגאוגרפי האזורי "Ribera
 "del Xúquerהפגיעה התרחשה בזמן שרק כ 10-אחוזים
מהתוצרת נמכרו ויידרש מאמץ ניכר כדי לספק לצרכנים מוצר
העומד בקריטריונים של המותג האזורי.

ופיטאיה (בשבוע  )33מישראל בשנת 2009

האזורים
ש נ פ ג ע ו
בצורה הקשה

בשבוע  44בשנת  2009יוצאו מישראל כ 1,826-טון אבוקדו ,עליה של
כ 64%-בהשוואה ליצוא של כ 1,112-טון בשבוע  43ועליה של כ38%-

כמויות יצוא אבוקדו ואפרסמון מישראל בעונת  ,2008/09בטונות
אבוקדו
תאריך
שבוע
18-24/10/2009
43
25-31/10/2009
44

2008
2009
יצוא שבועי בטונות
1,039.7
1,112.3
1,326.5
1,826.0

אפרסמון
תאריך
שבוע
18-24/10/2009
43
25-31/10/2009
44
מקור :מועצת הצמחים ענף הפירות.

2008
2009
יצוא שבועי בטונות
301.5
228.6
353.8
236.3

שינוי ב%-
7%
38%
שינוי ב%-
-24%
-33%

 ,2009משבוע  ,2008 37משבוע 39
מצטבר ,בטונות
34%
2,650.6
3,546.1
35%
3,977.1
5,372.1

שינוי ב%-

 ,2009משבוע  ,2008 40משבוע 41
מצטבר ,בטונות
-16%
509.5
429.1
-23%
863.3
665.4

שינוי ב%-

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
מחירי אבוקדו ירוק מישראל ליבואן בצרפת

בהשוואה ליצוא של כ 1,327-טון בשבוע  44בעונה הקודמת (בטבלה
בעמוד  .)1היצוא המצטבר משבוע  27עד ( 44כולל) העונה היה גבוה בכ-
 35%בהשוואה לעונה הקודמת .כ 5,372-טון ב 2009-בהשוואה לכ 3,977-מחירי האבוקדו הירוק ליבואן בצרפת בתחילת העונה (עמודות באפור
בתרשים למטה מימין) היו גבוהים מעט מהמחירים בתחילת העונה שעברה
טון באותה התקופה ב.2008-
(קו אדום) וברמה דומה למחירים בעונת  ,2007/08אולם החל משבוע 44
יצוא האפרסמונים מישראל החל בשבוע  43עם יצוא שבועי של כ 230-טון ירדו לאותה רמה שהיתה בעונה שעברה ,המחירים בעונות הקודמות היו
(כ 236-טון בשבוע  ,)44נמוך מהיצוא השבועי ב( 2008-שבוע  )44בכ .33%-נמוכים מעט.
היצוא המצטבר משבוע  40עד שבוע  44בשנת  2009הסתכם בכ 863-טון
נמוך בכ 23%-מהיצוא באותה התקופה ב.2008-
בשבוע  43בשנת  2009יוצאו מישראל  8.6טון מנגו בעוד ב 2008-כבר לא
יוצא מנגו מישראל .סה"כ היצוא המצטבר ב 2009-עד שבוע  43הסתכם
בכ 5,000-טון בהשוואה ל 13,000-טון באותה התקופה בשנת  ,2008ירידה
של כ( 62%-לא בטבלה).

תקוות גדולות ליצוא האבוקדו מישראל העונה

מגדלי האבוקדו מצפים לעונה טובה ב .2009/10-באגרקסקו
מעריכים יבול אבוקדו של כ 80,000-טון ,מתוכם כ55,000 - 50,000-
טון ליצוא .שטח גידול האבוקדו בישראל גדל בכ ,12% - 10%-שהם
יצוא הפיטאיה מישראל העונה עד שבוע  43הסתכם בכ 61-טון ,הרבה תוספת שנתית של כ 4,000 - 3,000-דונם.
מתחת ליצוא באותה התקופה בעונה שעברה  103 -טון (לא בטבלה) .ב -מקור.Freshinfo ,12.10.2009 :
 2008נמשך יצוא הפיטאיה מישראל עד שבוע  45והסתכם בכ 105-טון.

התפתחות המסחר באבוקדו בשווקים
הסיטוניים באירופה בשבוע 2009 ,45

תחזית לעליה של  25% - 20%ביצוא המנגו
מאקוודור ב2009-

שוק האבוקדו הירוק ומהזן האס בשבוע  45היה קשה .הביקוש המשיך באקוודור מעריכים כי ענף המנגו יתאושש השנה ויבול המנגו ב-
להיות איטי (חופשות במספר שווקים בצרפת עד אמצע השבוע) ובנוסף  2009יהיה גדול בכ 2-מיליון תיבות בהשוואה ליבול של  7מיליון
ההספקה התפתחה משמעותית .ההספקה של ההאס הגיעה לרמה של תיבות ב.2008-
 10%מעל להספקה הממוצעת ,הכמויות מספרד עדיין היו ממוצעות אולם העליה הצפויה ביצוא המנגו מאקוודור מגיעה אחרי שיפור
הגיעו כמויות של הזן אטינגר מישראל .כתוצאה מכך המחירים ירדו משמעותי בתנאי מזג האוויר בהשוואה ל ,2008-בה גשמים מרובים
במחצית השניה של השבוע (שבוע  .)45ירידה מתונה של מחירי האבוקדו ואור מועט גרמו להקטנה של  40%ביבול בהשוואה ל 11-מיליון
מהזן האס ,במיוחד עבור הפרי הקטן (מניינים  20ו )22-אשר ההספקה תיבות המנגו שהיו ב.2007-
שלהם די מוגבלת .שיווק האבוקדו הירוק נתקל יותר בקשיים.
מקור.agra-net.com ,20.10.2009 :
בשבוע  46מעריכים כי שוק ההאס יישאר בעייתי .ההספקה תישאר גבוהה
מהממוצע ב 20% - 15%-עד שבוע ( 48כמויות מוגבלות ממכסיקו ,אולם
מחירי אפרסמונים ביפן באוקטובר 2009
צפויים להגיע משלוחים מצ'ילה) .הביקוש צפוי לעלות :המחירים בצרפת
כרגע הם די אטרקטיביים ,אולם עדיין צפוי שירדו מעט .המצב בשוק מחיר מכירה סיטוני - 1,700
האבוקדו הירוק צפוי להיות טוב יותר בגלל הגשמים בישראל וההספקה  2,000ין ( 80 - 68ש"ח) לארגז
שככל הנראה תקטן בשבוע .46
שבתמונה.
מקור :שבוע .Cirad, 2009 ,45

מחיר  FOTשל אבוקדו ירוק מישראל בצרפת
שבוע  - 40שבוע  4בעונות 2009/10 - 2006/07

ב-
קמעוניים
מחירים
 :13.10.2009טווח המחירים
רחב מאוד משתנה בין
הרשתות במיצוב שונה ובין
אפרסמונים באיכות שונה
באותה רשת.

בתמונה למעלה :אפרסמונים בשוק הסיטוני OOTA
בסופרמרקט ( LIFEרשת ביפן.13.10.2009 ,
באיכות סטנדרד) בטוקיו בתמונה למטה :חנות פירות ברובע היוקרתי GINZA
נמכרו  6אפרסמונים מהזן בטוקיו ,יפן .19.10.2009 ,ניתן לראות אפרסמונים
שינשו ב 380-ין ( 15.2ש"ח) .באריזת "מתנה" במגוון מחירים.

מקור CIRAD :שבוע .2009 ,45

בסופרמרקט יוקרתי בקיוטו
היה טווח מחירים רחב
מאוד ,החל מתיבה של 12
אפרסמונים באיכות פרמיום
שנמכרה ב 5,000-ין ( 200ש"ח)
ועד לאפרסמון בודד שנמכר
ב 105-ין ( 4.2ש"ח).
מקור :טל שלומי ,סיור ביפן.
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