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 קשיים ביצוא ההדרים מישראל
 

 .לפני כחודשיים,  נפתחה במקביל למשבר הכלכלי העולמי2008/9עונת פרי ההדר 
 . אלף טון170  -כ  יצא יממנו תוכנן ל,  אלף טון600 -יבול ההדרים השנה הוא יבול ממוצע כ 

 
 .וטפחה על פניהם באה המציאות , תקוות שהמצב ישתפראם לפני חודשיים היו למגדלים עוד 

 
שבר קשה המשפיע לרעה על יצוא פרי החודשיים שחלפו הוכיחו כי שווקי היצוא נמצאים במ

 .ההדר מישראל
 

 . לעומת התקופה המקבילה אשתקד20% -נכון לתחילת דצמבר ירד יצוא ההדרים מישראל ב 
 

וכמות הפרי שתשלח השנה לשוק ,  ברגע האחרון15% -השוק היפני צמצם את ההזמנות שלו ב 
 . לעומת אשתקד34% -זה תהיה נמוכה ב 

 
יש בעיות קשות של מוסר ,  משווקי היצוא של הדרים מישראל23%שהיווה , בשוק הרוסי

והיצואנים נזהרים משליחת פרי ללא בטחונות ) הבנקים אינם נותנים אשראי(תשלומים 
 .מתאימים

 
נמצא בבעיה הקשה ביותר כאשר בשוק זה ,  משווקי היצוא שלנו30%ה שמהוו, השוק הבריטי

 .ט"שורר מיתון קשה וקיימת בעיה קשה עם שער החליפין של הליש
 

שוק מקומי ושווקים אחרים (תופעות אלו גורמות ליותר פרי להיות מופנה לשווקים אחרים 
 .יםשם הם גורמים לעודפים גדולים ולהתמוטטות המחיר, )במערב אירופה

 הפדיונות עבור התוצרת המיוצאת נמוכה , למרות הירידה המשמעותית בכמות היצוא
והן בשל מבצעי הוזלה ) ט"ליש, יורו( לעומת אשתקד וזאת הן בשל שערי המטבעות 15 - 30% -ב 

 .במטרה לעודד קניה, של הרשתות
 

תגדיל השנה את יצוא ההדרים לשווקים חדשים וחדשים יחסית ישראל , בכדי למתן את הבעיה
אך יהיה בזה פיצוי קטן בלבד על הכמויות שלא יוצאו לשווקים , ב"סין וארה, קוריאה: כגון 

 .העיקריים
 

שיגדילו את  ,עם הקניות הרבות לחגי הנוצרים, אנו מקווים שבחודש דצמבר יהיה שינוי במגמות
 .והביקושים ליצוא ההדרים שלנ

ומקוים שלמרות העונה הקשה , אופטימיים מטבעם,  עונות טובות מאוד5שחוו , מגדלי ההדרים
 15,000 - כמות שיא של שתילי הדרים -ולראיה , העתיד יהיה יותר ורוד, שאנחנו מצויים בה

 .2009 קיץ -דונם של פרדסים אמורים להינטע באביב 


