כתיבה ועריכה:
עליזה ז'זק

דו"ח דו-שבועי

פירות סובטרופיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

גיליון מס' ,6
שנה שניה
 10יוני 2010

היחידה לחקר שווקים
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קליק ואת/ה בפנים...

דו"ח זה 3( ...עמודים)

בדו"ח זה דיווח על יצוא הפירות הסובטרופיים מישראל ,התפתחות המסחר
באבוקדו בשווקים הסיטוניים בצרפת ,מחירים סיטוניים של הפירות הסובטרופיים
בגרמניה והמחירים ברשתות השיווק בבריטניה.

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  ,2009/10שבוע 17

את הגיליונות הקודמים ניתן
להוריד מאתר האינטרנט בכתובת:
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/
_reshut_technun/heker_shvakim/all_rep/rep
subtr_all/default.htm

כדי לקבל את הדו"ח בדואר האלקטרוני העבר/י את
כתובתך אל מזכירות היחידהdianal@moag.gov.il :

תודה!

התפתחות המסחר באבוקדו בצרפת
בשבוע 2010 ,22

אבוקדו  -היצוא המצטבר משבוע  37עד ( 17כולל) העונה ,כ 40-אלף בשבוע  22הגיעו לשוק כמויות מצומצמות יחסית של אבוקדו גם הירוק
טון ,היה גבוה בכ 25%-בהשוואה ליצוא באותה התקופה בעונה הקודמת וגם מהזן האס בעיקר בגלל שביתות שגרמו לסגירת הנמלים בדרום
(בטבלה למטה) .התפלגות היצוא של האבוקדו מישראל לפי זנים מוצגת אפריקה בשבועות  19ו .20-גם בפרו גרמו שביתות בשבועות  20ו21-
לירידה בכמויות שהגיעו לשוק בצרפת ולבסוף ,היצוא מקניה המשיך
בתרשים הבא.
להיות נמוך כאשר עונת הפוארטה מתקרבת לסופה .במצב זה של השוק
התפלגות יצוא האבוקדו מישראל בעונת  ,2009/10לפי זנים מחירי באבוקדו מהזן האס במניינים  18ו 20-המשיכו לעלות .מחירי
המניינים הגדולים יותר (מניין  14ו )16-עלו רק מעט .מחירי האבוקדו
ביו
הירוק נשארו יציבים למרות הירידות בכמויות ההספקה (יש עדיין מלאים
אחרים
5%
שנמכרו במחירים נמוכים).
17%
האס
29%

פינקרטון
17%
אטינגר
22%

פוארטה
10%

מקור הנתונים :ענף הפירות ,מועצת הצמחים בישראל.

כמויות יצוא אבוקדו מישראל בעונת  ,2009/10בטונות
אבוקדו
שבוע תאריך
18-24.4 16
25.4-1.5 17

,2008/09 ,2009/10
 2008/09 2009/10משבוע  37משבוע  39שינוי
ב%-
מצטבר ,בטונות
יצוא שבועי בטונות
24 31,843.0 39,635.0
27.4
297.4
25 31,895.4 39,833.2
52.4
198.2

יתכנו עדכונים של הנתונים.

מקור :מועצת הצמחים ,ענף הפירות.

תחזית לשבועות הבאים
בשבועיים הבאים ( 23ו )24-צפויות להגיע כמויות מצומצמות של אבוקדו
לצרפת .רק בשבוע  25יגדלו הכמויות כאשר השפעת השביתות שהיו
תסתיים  -הכמויות מפרו ומדרום אפריקה יגדלו ויחזרו לרמתן הרגילה.
בנוסף ,עונת ההאס מקניה צפויה להתחיל לקראת סוף יוני (שבועות 25
ו.)26-
מקור :שבוע .Cirad, 2010 ,22

מחירים סיטוניים של אבוקדו בגרמניה
בשבוע ( 2010 ,22טבלה בעמ' )2
בשבוע  22בשנת  2010אין דיווחי מחירים של פירות מישראל .אבוקדו
מדרום אפריקה נמכר בשווקים בגרמניה במחיר (מחיר ממוצע ל 6-שווקים)
של כ 2.33-אירו לק"ג ,נמוך בשני סנט אירו מממחירו בשבוע הקודם (2.35
אירו לק"ג) וזהה למחיר באותו שבוע בשנה הקודמת.

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
מחירים סיטוניים של אבוקדו ,קיווי ,מנגו ופפאיה בגרמניה (ממוצע של  6שווקים),
בשבוע  22בשנת  ,2010באירו לאריזה/יחידת מכירה
מוצר
אבוקדו
קיווי

מקור

גודל/אריזה

משקל יחידת
מכירה

דרא"פ
צרפת
איטליה

קרטון
 39 - 25קרטון
 39 - 25קרטון
 60 - 48קרטון
 60 - 48קרטון ,גולד

~ 4ק"ג
 3ק"ג
 3ק"ג
~ 5,6ק"ג
~ 5,6ק"ג
 4-4.5ק"ג
 4-4.5ק"ג
 3-4.5ק"ג
 7ק"ג

ניו זילנד
מנגו

מקורות שונים

פפאיה

הובלה אווירית

מקורות שונים

מחיר בשבוע
2010/22
9.30
6.60
4.30
14.60
17.50
6.00
18.30
12.50
21.00

2010/21
9.40
6.50
4.30
14.70
17.50
5.80
18.20
12.20
20.70

שינוי שבועי
ב%-
21-22,2010
- 1.1
0.8
- 0.8
- 0.2
2.6
0.4
2.6
1.6

							
שער האירו ב :2010-שבוע  4.71 - 22ש"ח ,שבוע  4.72 - 21ש"ח.

מחיר בשבוע 22
2009
9.30
7.00
4.40
14.90
17.80
6.30
17.90
11.30
-

2008
10.80
8.30
7.30
14.40
17.40
7.10
16.20
11.30
-

מקור.AMI-OBST & GEMUSE :

מחירים ברשתות השיווק בבריטניה
בשבוע  22בשנת  ,2010בליש"ט

מנגו מישראל נמכר בשבוע  22השנה ב 0.69-ליש"ט ליחידה ברשת אלדי 2 ,ליש"ט במבצע של  1+1ברשתות סיינסבורי ווייטרוז ,בהתאמה .ברשת
בעוד מנגו מהאיים הקנריים ומקוסטה ריקה נמכרו במחיר גבוה יותר  -טסקו נמכר מנגו במחיר מבצע של  1ליש"ט ליחידה (ללא ציון מקור).

מחירים של פירות סובטרופיים ברשתות השיווק בבריטניה בשבוע  ,)1.6.2010( 22בליש"ט ליחידת אריזה
Tesco
מחיר מקור
 0.50דרא"פ
 1.19דרא"פ

Sainsbury
מחיר מקור
 0.89פרו *

Witerose
Morrisons
Asda
מחיר מקור מחיר מקור מחיר מקור
 0.82דרא"פ *
 0.50דרא"פ *

Co-op
Aldi
מחיר מקור מחיר מקור
 0.80דרא"פ
 0.39פרו
 2.00פרו

 0.30צ'ילה *
 1.00פורטוגל

אפרסמון פסיפלורה

מנגו

ליצ'י

קיווי

אבוקדו

יחידה
"סחר הוגן" ,יחידה
 0.89דרא"פ  1.25דרא"פ
 1.15פרו
גדול ,יחידה
 2יחידות ,פרמיום
 1.99פרו
 1.69פרו
"מוכן לאכילה" 2 ,יח'  2.00דרא"פ
 0.79פרו
 2יחידות**
 1.39ברזיל
 4יחידות**
 1.39פרו
 4יחידות
 0.35ניו זילנד *  0.33ניו זילנד *  0.35איטליה *  0.36איטליה
 0.35צ'ילה
יחידה
 1.99צ'ילה *
 1.99ניו זילנד
"מוכן לאכילה" 4 ,יח'
 0.75ניו זילנד
 5יחידות**
 0.69פורטוגל
 1.39איטליה
 1.00צ'ילה *
 6יחידות
 1.49ניו זילנד  1.00צ'ילה *  1.00איטליה
 8יחידות
 2.49תאילנד
 200גרם
 2.49תאילנד
 225גרם
 1.99קוסטה ריקה 0.69 #ישראל
 2.00קנריים #
* 1.00
יחידה
 1.59ברזיל *
"סחר הוגן" ,יחידה
 2.49קוסטה ריקה
"מוכן לאכילה" 2 ,יח'  1.75קנריים  1.99פורטו ריקו
 0.69דרא"פ
גדול ,יחידה
 1.39קניה
 1.00קניה
 1.00דרא"פ
 3יחידות
 1.49קולומביה
 1.00קולומביה *
 4יחידות
 0.79דרא"פ
 0.80דרא"פ  0.50דרא"פ *
יחידה
 1.69דרא"פ
 1.46דרא"פ *
 1.50דרא"פ
 3יחידות
* במבצע ** .1+1 # .מוצרים שמחירם הקמעוני נמוך יותר הנמכרים באריזה פשוטה יותר או בגדלים קטנים יותר.
											
שער הליש"ט ב 5.62 - 1.6.2010-ש"ח.
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 1.00ברזיל *

 1.50קולומביה

מקור.MIS :

פירות סובטרופיים  -דו"ח דו-שבועי
 :2010יצוא מנגו ממכסיקו לשווקים בארה"ב

שומן או נתרן .אריזה של  6שקיות אישיות במשקל כ 10-גרם כל אחת
נמכרת במחיר של  8דולר ארה"ב

כמויות גדולות של מנגו ממכסיקו ימשיכו להגיע לשווקים בארה"ב גם ביוני.
כמויות ההספקה במחצית השניה של מאי  2010היו קרובות לשיא ,למשל ה"קריספי מנגו" הוא בחירה בריאה לארוחות הצהרים של ילדים ,לטיולים,
בשבוע של ה 17-במאי (שבוע  )20יובאו ממכסיקו כ 2.6-מיליון תיבות פרי לעבודה ,או כחטיף בדרך .ניתן לאכול אותו בתוספת דגנים ,יוגורט או
בהשוואה ל 1.7-מיליון ו 1.1-מיליון תיבות ב 2009-וב ,2008-בהתאמה .גלידה.
בשבוע שלאחר מכן (שבוע  )21יובאו לארה"ב ממכסיקו כ 107-אלף טון לדברי אנג‘לה ליו ,נשיאה ומייסדת גרין קריספי“ :מנגו הוא אחד הפירות
פרי בהשוואה לכ 67-אלף טון באותו שבוע בשנה הקודמת .התוצרת הגיעה הטרופיים הפופולריים ביותר באמריקה והפופולריות שלו ממשיכה לגדול
מאזורי גידול שונים במכסיקו.
מדי יום .אנו שמחים להוסיף קריספי מנגו לקו המוצרים שלנו ולהביא
סך כל היבוא ממכסיקו לארה"ב נמוך השנה מזה בשנה שעברה ,אולם זאת אותו אל המדף במשך כל השנה .לקח לנו כמה שנים לפתח את המוצר
בשל ההתחלה המאוחרת של העונה במכסיקו .עד ה 29-במאי  2010נשלחו ולמצוא את הזן המתאים של המנגו שיעמוד בתקן האיכות של החברה“.
ממכסיקו לארה"ב כ 857-אלף טון מנגו שהם כ 10%-פחות מ 957-אלף טון
מנגו שנשלחו באותה התקופה בשנה שעברה .צפויה עליה בכמויות המנגו
בצפון מכסיקו והספקת המנגו לארה"ב צפויה להמשיך ולהיות גדולה.
מקור.The Packer ,6.2.2010 :

חמש יצואניות המנגו החשובות
בעולם ,ערך יצוא באלפי דולרים
שינוי ב%-
2007
2006
מדינה
4.08
163,622
157,198
הודו
19.95
119,187
99,363
מכסיקו
29.30
114,408
88,481
הולנד
4.70
90,102
86,052
ברזיל
7.34
63,674
59,317
פרו
ערך יצוא המנגו העולמי הגיע ב( 2005-לא בטבלה) ל 500-מיליון דולר
ארה"ב  -סך הכל יצוא של  82.7מיליון טון .היצואנית החשובה באותה שנה מקורות.Fresh Plaza, crispygreen.com ,27.5.2010 :
היתה מכסיקו ,אולם הודו השיגה אותה בשנה שלאחר מכן (ערך יצוא של
מעל  157מיליון דולר) ונשארה היצואנית הגדולה ביותר גם ב.2007-
מקור.Fresh Plaza ,28.5.2010 :

קיווי מניו זילנד לרוסיה

 ,Zespriיצרנית הקיווי הגדולה בניו זילנד ,מתכננת להגדיל את נוכחותה
בשוק הרוסי .החברה הצהירה על כוונתה לשווק את הקיווי בשוק הרוסי
ובעתיד הקרוב צפוי להחתם הסכם סחר חופשי בין שתי המדינות.
לאחר חתימת הסכם דומה עם סין ודרום מזרח אסיה ,גדלו מכירות הפרי
באותם שווקים ובחברה מעריכים כי כך יקרה גם בשוק הרוסי.
יצור הקיווי בניו זילנד הסתכם ב 2009-ב 390,000-טון .ערך היצוא ב2009-
חברת  Crispy Greenהוסיפה את המנגו אל מגוון המוצרים שלה של היה  2.2מיליארד דולר.
חטיפי הפירות" .קריספי מנגו" (בתמונה משמאל) מיוצרים מ 100-אחוז מקורות,www.product.ru ,9.6.2010 :
מנגו באיכות גבוהה ,בתהליך הייצור מוקפאות פרוסות מנגו מיובש ללא .www.internationalsupermarketnews
שום תוספות  -אין תוספת סוכר ,חומרים משמרים (כולל סולפיד) ,צבעים,

ארה"ב  -חברת
שומרת את המנגו על המדף במשך כל
השנה עם חטיפי "קריספי מנגו"
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