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   אצל  המתחרים0908/סיכום  עונת  ההדרים  

 

  של  מתחרינו  מאגן  הים  התיכון  ולהלן  עיקרי  הדברים  כפי  שהם  08/09אספתי  את  נתוני  השיווק  של  עונת  

 .מתבטאים  מדוחות  סוף  העונה  של  שכנינו  לגבי  העונה  החולפת 

 

 מצרים

  אלפי  575.7 –  מהיצוא  הוא  תפוזים  ומסתכם  ב 95%.    אלפי  טון 610.5  עמד  על  2009היצוא  עד  סוף  מרץ  

 .  מהיצוא  הם  לימונים  והיתר  קליפים  ואשכוליות 3%.  טון 

 -.יצוא  התפוזים  המצריים  מתרכז  ברובו  בערב  הסעודית  וארצות  המפרץ  הפרסי , בניגוד  לדעה  הרווחת  אצלנו 

 . אלפי  טון  בלבד10יצוא  לרוסיה  ואוקראינה  ביחד  עמד  על  ה.  אלף טון 300מעל  

 .  טון  לפלסטין 50 טון  ליעד  בלתי  מוכר  שנקרא  ישראל  ועוד  425מעניינת  העובדה  על  רישום  של  יצוא  של  

ליפים  היעד  המועדף  בק.  ואותה  תמונה  ביצוא  האשכוליות ,   מיצוא  הלימון  הוא  לסעודיה  ומדינות  המפרץ  75%

 .הוא  דווקא  סוריה 

 

 ספרד

אך  מדווחים  על  עונה  קשה  ביותר  ,   מיליון  טון 3.6שעמדה  על  , הספרדים  אמנם  עמדו  בתחזית  היצוא  שלהם 

 .למגדלים  מבחינת  ההכנסות

 לתעשייה  היו  נמוכים  ממחירי  מחירי  הפרי . אשכוליות  ובקליפים ,העונה  התאפיינה  בהרבה  פרי  קטן  בתפוזים

חלק  מהתופעה  נובע  מהורדת  הסובסידיה   שניתנה  ( הקטיף  ולכן  הרבה  פרי  נשאר  על  העצים  ולא  שווק  כלל  

 ) .למפעלי  התעשייה 

נת  הפדיון  כאשר  התוצאות  עד  מחצית  ינואר  היו  קטסטרופליות  מבחי,   מיליון  טון 1.5יצוא  הקליפים  עמד  על  

 .בחלק  השני  של  העונה  המחירים  השתפרו . למגדל 

צאות  למגדלים  לא  היו  טובות  בשל  רמת  המחירים    מיליון  טון  וגם  כאן  התו1.73יצוא  התפוזים  עמד  על  

 .המיוחד  באנגליה , ושערי  החליפין 

  אלף  טון  250. דווח  על  מחירים  נמוכים  . ן  טון  ייצור  אלף  טון  מתוך  כ מיליו400יצוא  הלימונים  עמד  על  כ 

 .הופנו  לתעשייה 



 

 
2

הספרדים  התלוננו  קשות  על  תנאי  המסחר  עם  רוסיה  שהורעו  מאוד  על  רקע  אי  הודאות  הפיננסית  במסחר  

 .  להיצף  ונפילת  מחירים כתוצאה  מכך  הופנה  הרבה  יותר  פרי  למערב  אירופה  וגרם  שם. עם  מדינה  זו 

  אלף  טון  יותר  משנה  15לא  עלה  יפה  והם  ייצאו  רק  כ , ניסיונם  להפנות  יותר  פרי  למדינות  שלישיות 

 .שעברה  ליעדים  אלו 

  %15-10ירידה  של  , שכוליות   ביבול  הלימונים  והא%10 מסתמנת  ירידה  של  – 1009/תחזית  ראשונית  לעונת  

 .  בטבוריים  המאוחרים 30% –  בנבלינה  ו 50%ביבול  הקליפים  וירידה  של  

 

 מרוקו

אך  ,   אלף  טון 650תחזית  היצוא  עמדה  על  . מרוקו   הציגה  ירידה  גדולה  ביצוא  ההדרים  בעונה  החולפת 

 . אלף טון 480בפועל  יוצאו  רק  

ריבוי  משקעים  , דה  החדה  ביצוא  הם  תנאי  מזג  אויר  קשים  ששררו  באזורי  הגידול  במרוקו הסיבות  לירי

 .וכן  לכמות  גדולה  של  פרי  קטן  שלא  ניתן  היה  ליצאו , שגרמו  לנזקי  קליפה  לפרי  ולאיחור  בקטיף 

ורב  הפרי  הופנה  לצרפת  ומשם  הופץ  ,  שם בשל  אי  הודאות  הפיננסית , המרוקאים  נמנעו  מליצא  פרי  לרוסיה 

 .ליעדים  במערב  אירופה 

 

 קפריסין

 . אלף טון  בלבד 56 –היצוא  הקפריסאי  הסתכם  ב 

 אלף  טון  תפוזים  12 –  אלף  טון  אשכוליות  ו 15.5.  מינאולה  ואורטניק ,  אלף  טון  הם  קליפים  מהזנים  נובה 24

 .היתר  לימונים . 

 .  מהיצוא  הקפריסאי  הופנה  למערב  אירופה 80%כ  

 ענף 

 

 איטליה

 . נצרך  בשוק  המקומי -)   מיליון טון 1.5כ ( שכן  רב  הפרי  שמיוצר  , יצוא  ההדרים  של  איטליה  הוא  מינימלי 

 –און קליפים  ו  אלף 13.5,   אלף טון  תפוזים 31.5  מהם  ,  בלבד  טון  אלף 52  -היצוא  האיטלקי  הסתכם  ב 

 .  טון  לימונים 7,000

 

 טורקיה

  50% –כאשר  יצוא  ההדרים  שלה  העונה  גדל  ב , טורקיה  עשתה  את  עונת  היצוא  הטובה  ביותר  בתולדותיה 

  .08/09  מיליון  טון  בעונת  1.077 –  ל 07/08 אלף  טון  בעונת  718 –לעומת  העונה  הקודמת  מ 

 אלף טון  373 –  ל 70%-בקליפים  גדל  היצוא  ב ,  אלף טון 250 –  ל 71.6% היה  בתפוזים  הגידול  ביצוא 

  לעומת  שנה  1.3%רק  באשכוליות  היתה  ירידה  של  .    אלף  טון 325 –  ל 46% –ובלימונים  גדל  היצוא  ב 

 .  אלף טון 128שעברה  והיצוא  הסתכם  ב 

, בכמויות  מאוד  גדולות  ומשמעותיות  לאיראן ,   למדינות  שמחוץ  לאיחוד  האירופי היצוא  מטורקיה  התבצע  ברובו

, למרות  שיחסית  לעונות  קודמות  , טורקיה  נהנתה  גם  מהעדרות  מתחרים  בשוק  הרוסי. עיראק  וערב  הסעודית 

 .גם  הם  ייצאו  פחות  לשוק  זה  מאותן  סיבות  שכבר  הוזכרו


