
  ללא  מים-ללא  מילים  

13/11/2008 -יום  עיון  בענף  ההדרים  

איום  קיומי  על  החק לאות  בישראלאיום  קיומי  על  החק לאות  בישראל



20092009רשות  המים  עומדת  לקצץ  בהקצאות  המים  לשנת  רשות  המים  עומדת  לקצץ  בהקצאות  המים  לשנת  

מהווה  איום  קיומי  על  ענפי  מהווה  איום  קיומי  על  ענפי  , , )  )  י  צריכה  בפועל י  צריכה  בפועל ""עפעפ( ( כפי  שהיא  מוצעת כפי  שהיא  מוצעת , , משמעות  הקיצוץ משמעות  הקיצוץ 

..המטעים  ובכללם  ענף  ההדרים המטעים  ובכללם  ענף  ההדרים 

 . .20092009קיץ  קיץ  / /   דונם  באביב   דונם  באביב 14,00014,000במשתלות  ההדרים  נמצאים  שתילים  לנטיעת  במשתלות  ההדרים  נמצאים  שתילים  לנטיעת  

..  הזקוקים  לתוספות  מים   הזקוקים  לתוספות  מים 20072007  ––  ו   ו 20062006 ,  , 20052005  דונם  צעירים  מנטיעות    דונם  צעירים  מנטיעות  30,00030,000ישנם  ישנם  

..שאין  להם  חלופות  למים  שפירים שאין  להם  חלופות  למים  שפירים , , בעיקר  בפריפריה בעיקר  בפריפריה , , ישנם  אזורים ישנם  אזורים 

י  י  ""   גיבשנו  הצעה  לתכנית  המאפשרת  קיצוץ  במים  ע   גיבשנו  הצעה  לתכנית  המאפשרת  קיצוץ  במים  עםם""בשהבשהלהדרים  להדרים  '  '  בשיתוף  המחבשיתוף  המח

דבר  שיאפשר  הן  צמצום  וחיסכון  דבר  שיאפשר  הן  צמצום  וחיסכון  , , עידוד  עקירת  מטעים  בוגרים  ונטיעות  צעירות  במקומם עידוד  עקירת  מטעים  בוגרים  ונטיעות  צעירות  במקומם 

במים  והן  פיתוח  ענפיבמים  והן  פיתוח  ענפי

  משבר  המים



 לפי  אזורים   לפי  אזורים  20092009  ––נטיעות  הדרים  ב נטיעות  הדרים  ב 

))בדונמים בדונמים ( ( ומקורו ת  מים  ומקורו ת  מים  

200לכיש

2,100נגב

*      1,4009,000מרכז

2,65010,7502,100כ"סה

300עמק בית שאן

1,150עמק יזרעאל

150גליל מערבי

950250 גולן -גליל 

ן"שפדמי  מים  מושביםמים שפירים אזור

2008 דונם  נטעו  בס תי ו   1,500מת וכם  * 



-% 432,0962,5072,08416פומ לו    אד ום 

-% 6,21923,98028,00925,51614כ"סה

-% 65100פומ לו    לבן 

-% 11115954348771ר א שו ן 

-% 142100אדמ וני 

% 110מיכ ל 

-% 1699681,01783סצו מה 

-% 23100נובה 

-% 246357100לי ים 

-% 17171459לימ קוו א ט 

% 4919215317925קומקו ו אט 

% 3,9907,7867,33710,4676פומ לית 

-% 1,57410,64711,7588,1499אדו מות '  א ש

-% 4502,9224,3092,75032לבנ ות ' א ש

% 170טבו רי 

452008/92007/82006/707/08-08/09שבוע זן 

  % -שינ ו י ב מצטבר 

4545 שבוע   שבוע  ––נתוני  יצוא  פרי  הדר  מישראל נתוני  יצוא  פרי  הדר  מישראל 

2008/ 08/11שיוצ או  מיש רא ל  עד  ל תאר יך  )  בטונו ת ( כמוי ו ת  פרי  הדר   



תחזית  יבולי  הדריםתחזית  יבולי  הדרים

בחצי  הכדור  הצפוניבחצי  הכדור  הצפוני

99//20082008עונת  עונת  



-% 4,810,9143,939,31418ב"ארה

-% 21,907,04221,194,9283כ"סה

% 547,000568,0004ישראל

-% 2,795,0002,515,50010מצרים 

% 2,413,0002,500,0004טורקיה

% 1,239,0001,360,00010מרוקו 

1,088,5001,088,5000י וו ן 

-% 3,542,8002,573,60027איטליה

-% 136,600109,20020קפריסי ן 

% 5,334,2286,540,81423ספרד

שינ ו י 08/09יבול  07/08יבול מדינה

09/08תחזית  יבולים  כללית  לעונת  

בהשוואה  לעונה  קודמת



-% 2,316,8641,635,00029) 'קליפ(ב "ארה

-% 12,134,36011,334,3607כ"סה

% 115,000173,00050ישראל

-% 1,800,0001,620,00010מצרים 

1,173,0001,173,0000טורקיה

% 732,400790,0008מרוקו 

970,000970,0000י וו ן 

-% 2,293,5001,500,00035איטליה

-% 29,00023,36020קפריסי ן 

% 2,705,0003,450,00028ספרד

שינ ו י 08/09יבול  07/08יבול מדינה

09/08 לעונת  תפוזים תחזית  ליבולי  

בהשוואה  לעונה  קודמת



-% 431,820312,72428ב"ארה

5,061,4205,039,7640כ"סה

-% 133,000130,0002ישראל

-% 660,000594,00010מצרים 

% 495,000600,00021טורקיה

% 471,600531,00013מרוקו 

66,00066,0000י וו ן 

-% 702,700527,00025איטליה

-% 61,30049,04020קפריסי ן 

% 2,040,0002,230,0009ספרד

שינ ו י 08/09יבול  07/08יבול מדינה

09/08  לעונת  קליפיםתחזית  ליבולי  

בהשוואה  לעונה  קודמת



-% 1,423,1401,248,86012ב"ארה

-% 1,985,4341,749,97412כ"סה

-% 235,000220,0006ישראל

-00מצרים 

-% 245,000200,00018טורקיה

-00מרוקו 

-7,5007,500י וו ן 

-00איטליה

-% 28,60022,80020קפריסי ן 

% 46,19450,81410ספרד

שינ ו י 08/09יבול  07/08יבול מדינה

09/08  לעונת  אשכוליותתחזית  ליבולי  

בהשוואה  לעונה  קודמת



% 639,090742,73016ב"ארה

% 2,725,2243,070,83013כ"סה

-% 64,00045,00030ישראל

-% 335,000301,50010מצרים 

% 500,000527,0005טורקיה

% 35,00039,00011מרוקו 

-45,00045,000י וו ן 

-546,000546,000איטליה

-% 17,50014,00020קפריסי ן 

% 543,034810,00049ספרד

שינ ו י 08/09יבול  07/08יבול מדינה

09/08  לעונת  לימוניםתחזית  ליבולי  

בהשוואה  לעונה  קודמת



הערות  נוספות  להערכות  היבולים

מרוקו

 טון531,000 ט ון  מתוך  332,000יצוא  קליפים  צפוי  להיות  

 טון790,000 טון  מתוך  305,000  צפוי  להיות  ם"תזייצוא  

הקדמה  של  שבוע  בהב שלה

ספרד ספרד 

תכנית  להשאיר  הפרי  הקטן  על  העציםתכנית  להשאיר  הפרי  הקטן  על  העצים. . איכות  טובה איכות  טובה . . פרי  קטן  פרי  קטן  

..גשמים  חזקים  באוקטובר  הרעו  את  איכויות  הפרי גשמים  חזקים  באוקטובר  הרעו  את  איכויות  הפרי 

    33עלויות  הייצור  הגבוהו ת  גורמות  מזה  עלויות  הייצור  הגבוהו ת  גורמות  מזה  . . הענף  במשבר  כלכלי  חריף הענף  במשבר  כלכלי  חריף 

צופים  לירידה  בייצור  מ צופים  לירידה  בייצור  מ . . אין  נטיעות אין  נטיעות . . שנים  להפסדים  כבדים  למגדלים שנים  להפסדים  כבדים  למגדלים 

..  מיליון  טון   מיליון  טון 3.53.5  ––  מיליון  טון  לשנה  ל   מיליון  טון  לשנה  ל 66  ––

טורקיה

 .אינטרדונטויבול  נמוך  בזן  . הבשלה  מאוחרת  בלימונים 

 –גידול  משמעותי  ביבול  הקליפים .   באשכוליות נורמלייבול  

?  גודל בעית



בב""ארהארה

    11  --תחילת  עונה  בתחילת  עונה  ב, , איכות  טובה איכות  טובה , ,  פרי  גדול  פרי  גדול ––  בקליפורניה   בקליפורניה טבורייםטבוריים

לנובמברלנובמבר

.. היבול  נפגע  מגשמים  כבדים  והוריקנים  היבול  נפגע  מגשמים  כבדים  והוריקנים ––קליפים  בפלורידה קליפים  בפלורידה 

 יבול  נמוך  ואיכות  גרועה יבול  נמוך  ואיכות  גרועה––לימונים לימונים 

תחילת  עונה  במחצית  אוקטוברתחילת  עונה  במחצית  אוקטובר. .  איכות  טובה   איכות  טובה  ––אשכוליות אשכוליות 

הערות  נוספות  להערכות  היבולים


