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 ידיעות  מהעולם

 ספרד

 .29/04/2008 –תחזית  עגומה  לעתיד  ההדרים  בספרד 

 .למרות  שהעונה  הנוכחית  טרם  הסתיימה , ) 08/09(מגדלי  ההדרים  בספרד  צופים  עתיד  עגום  לענף  בעונה  הקרובה  

אך  ההכנסה  הכוללת  , תירי  שוק  טובים שגרמה  למ,   ביבולים 40%באזור  אליקנטה  המגדלים  מדווחים  על  ירידה  של  

 .למגדל  ירדה 

 – 0.25 –ג  נבלינה  ו "  יורו  לק0.18, ג  לימון  בשער  הפרדס "  יורו  לק0.6-0.9המגדלים  מדווחים  על  מחירים  של  

 .ג  קליפים "  יורו  לק0.5

ואם  המחירים  לא  יהיו  , בו  לרמתם  הרגילה כאשר  היבולים  ישו, המבחן  האמיתי  יהיה  לדבריהם  בעונה  הקרובה 

 יבולי  ההדרים  בספרד  יתחילו  לרדת  –) לא  יכסו  את  עלויות  הייצור  או  שישאירו  רווח  קטן  בלבד ( מתאימים  

 .במהירות 

החשש  הוא  שעונה  ו , בפרובינציה  של  אליקנטה  יש  כבר  שטחים  גדולים  של  פרדסים  שננטשו  בשל  רווחיות  נמוכה

 .יעצים  את  התופעה  של  נטישת  הפרדסים , רעה  נוספת  ביחד  עם  מחסור  במים 

  .25/04/2008-יצוא  חלש   לצפון  אמריקה 

 .  טון  העונה 47,000 – טון  בעונה  הקודמת  ל 106,000 –ב  צנח  העונה  מ "יצוא  ההדרים  מספרד  לארה

 .במיוחד  ממרוקו , גם  בקנדה  נרשמה  ירידה  ביבוא  הדרים . יקת  שער  הדולר  מול  היורו הסיבה  העיקרית  היא  שח

  .14/05/2008 –גשמי  ברכה  בתחילת  חודש  מאי 

 .גשמים  כבדים  ירדו  באזור  ולנסיה  בתחילת  חודש  מאי 

 .    יום 20  למשך  המגדלים  מציינים  בסיפוק  כי  הגשמים  שירדו   יאפשרו  חיסכון  בהשקיה

 

 ארגנטינה

 .16/5/08 –   מ FOODNEWS מתוך  –מחירי  הלימונים  מרקיעים  לשחקים 

כתוצאה  מהמחסור  בלימון  האמירו  מחירי  . יבול  הלימונים  בארגנטינה  נפגע  קשה  בקרה  שארעה  ביולי  לפני  שנה 

והמחיר  הגבוה  עבור  הפרי  הטרי  גרם  לעלויות  תלולות  גם   המחסור  ) .ב"פו($ 30 –לתיבה  ל $  5 –הלימונים  מ 

 .כיום  $  180 –לטון  לפני  שנתיים  ל $  40-במחירי  הלימון  לתעשייה  שזינקו  מ 

 . ללימון  ובמיוחד  למיץ  הלימון  אין  תחליף –בניגוד  למחסורים  בזנים  אחרים  של  פרי  הדר 

 



 

 
2

 ב  וברזיל"ארה

 16/5/08 –  מ FOODNEWS מתוך  – על  קיום  הענף  בפלורידה איום   ממשי 

קיים  איום  ממשי  על  הענף  אצל  שתי  , למרות  התאוששות  מסוימת  בשוק  מיצי  התפוזים  בשנתיים  האחרונות 

 .ב  וברזיל " ארה–זים  לתעשייה "היצרניות  הגדולות  של  ת

  מכמות  עצי  התפוזים  המקדימים  10%בר  גרמו  לאובדן  של    כCANKER –ומחלת  ה   GREENING –מחלת  ה 

 .  מעצי  האשכוליות  במדינה  זו 20% –  מעצי  הולנסיה  ו   5%וכן  , של  פלורידה 

 על  כמויות  הייצור  של  אשכוליות    אפשרויות  להשפעת  התפשטות  המחלות 3תחזית  שעשה  כלכלן  פלורידני  מתארת  

  )2017/18עונת  ( לעתיד  הקרוב   בפלורידה 

 2003/4 מיליון  טון  בעונת  1.68  (   מיליון  טון  כיום 1.05 –התחזית  האופטימית  ביותר  מדברת  על  ירידה  בייצור  מ 

 .  טון  בעוד  עשר  שנים 680,000 – ל )

שלישית  מעריכה  ירידה  לכמות  של    הואילו  התחזית,  טון 440,000 –התחזית  הפסימית  ביותר  מעריכה  ירידה  ל 

 . טון 560,000

ולעליית  מחירים  הן  , הכלכלן  מארק  בראון  צופה  לירידה  חדה  בכמויות  הייצור  של  אשכוליות   כבר  בעונה  הקרובה 

 .למרות  הירידה  בביקושים  לפרי  זה , לפרי  טרי  והן  למחירי  התעשייה 

  6.7  מיליון  טון  תפוזים  ואילו  בעונה  הנוכחית  היבול  עמד  על  9.7  ייצרה  פלורידה  2003/4 בעונת , לגבי  תפוזים 

 .מיליון  טון 

  מיליון  טון  2 –צופה  ירידה  ל "  קטסטרופה"כאשר  התחזית  שלו  ל, בראון  צופה  ירידה  דרסטית  ביבולים  גם  בעתיד  

ואם  בתוך  שנתיים  , במקום  העצים  שמתו , במידה  ויבוצעו  שינטועים , תחזית  יותר  אופטימית  . 2016/17בלבד  בשנת  

 .  מיליון  טון 6  -היבול  ירד  ל   ,  GREENINGתמצא  תרופה  למחלת  ה 

 .  GREENINGלת  הלמחקר  למציאת  פתרון  למח$    מיליון  30פלורידה  הקציבה  

 .  בברזיל  גבוהים  אף  יותר  מאשר  בפלורידה GREENING–כי  נזקי  ה , מסר  מר  קמילו   מדינה , באותה  הזדמנות 

 . 15%-  מהעצים   ובאזור  הגידול  הדרומי  התמותה  הגיעה  ל 10%מתו  )  הגדול  ביותר  בברזיל( באזור  סאו פאולו  

  .26.5% –  הגיע  ל GREENING – שם  אחוז  התמותה  של  עצים  מ -גרוע  ביותר  במרכז  ברזיל  המצב  ה

 

 ב"ארה

 16.05.08 –  מ   FOODNEWS מתוך  –  עודכנה  כלפי  מעלה 07/08תחזית  היבול  לעונת  

ם  נשאר  ללא  "יבול  התזי . 07/08משרד  החקלאות  האמריקני  עדכן  כלפי  מעלה  את  תחזית  יבול  ההדרים  לעונת  

  מיליון  טון  של  זנים  3.22 –  מיליון  טון  ולנסיה  ו 3.4,   טון  טבורים 120,000מתוכם  ,   מיליון  טון 6.74 –שינוי 

 .   מיבול  העונה  הקודמת 31%-יבול  התפוזים  גבוה  ב . מוקדמים  ואמצע  עונה 

 . מיליון  טון 1.05 –  ל   טון980,000שונתה  התחזית  שעמדה  על  באשכוליות  

 

 ברזיל

 0813/05// –   מ MARKETS   FRUIT & VEGETABLE מתוך   -  08/09תחזית  לגידול  ביבול    בעונת  

 , 08/09  מיליון  טון  בעונת  15.02צפוי  להיות  ,   מהיבול  במדינה 95%המייצג  ,   יבול  התפוזים  באזור  סאו פאולו 

  .07/08ן  טון  בעונת    מיליו14.92לעומת  

 .  מיליון דונם 6.912שעומד  היום  על  ,   בשטח  הנטוע 1.7%הגידול  נובע  מגידול  של  
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 01/04/08 –  מ FRUIT & VEGETABLE MARKETS מתוך  –עליה  ביצוא  רכז  הדרים  קפוא  מברזיל 

 113,711 – טון  בדצמבר  ו 107,067לעומת  ,  טון 115,225 –יצוא  רכז  הדרים  קפוא  מברזיל  עלה  בחודש  ינואר  ל 

 .טון  בנובמבר 

לעומת  ירידה  , העלייה  החדה  נובעת  מהגדלה  משמעותית  ברכישת  רכז  הדרים  קפוא  ממדינות  האיחוד  האירופי 

 .ברכישות  של  מדינות  צפון  אמריקה בביקושים  מהמזרח  הרחוק  ויציבות  

 

 קובה

 09.0408  מיום  FRESHPLAZA מתוך  –ת  לענף  ההדרים  בקובה פיתוח  תשתיו

 .ענף  ההדרים  בקובה  התחזק  משמעותית  עם  חניכתו  של  בית  קירור  גדול  במטנזס  שבמערב  קובה 

 .  מיליון  טון  של  פירות  ומיצים 0.5בית  הקירור  הוא  בעל  יכולת  קליטה  של  

 

 אורוגוואי

 2007סיכום  עונת  

 .  טון 346,000 –  ב 2007יבול  ההדרים  באורוגוואי  הסתכם  בשנת  

אורוגוואי  מנסה  לקדם  את  קבלת  אישור  היצוא  .  טון 117,600  טון  ואילו  יבול  הקליפים  186,000ם  היה  "יבול  התזי

 .ב "של  הדרים  לארה

 

 ויאטנם

 .התפתחות  ביצוא  הפומלות  מויאטנאם 

 .יתה  ויאטנאם  יצואנית  גדולה  של  פומלות  לסין  ולסינגפור עד  כה  ה

 .בשנים  האחרונות  החלה  ויאטנאם  לייצא  בהצלחה  פומלות  לאירופה 

השווקים  באירופה  מעוניינים  בפרי  הפומלו  הויאטנאמי   בשל  איכותו  שעולה  על  , לדברי  היצואנים  המקומיים 

 .ת  ממקורות  אחרים הפומלות  האחרות  המשווקו

 

 מצרים

  .13/5/2008 –נמצאה  נגיעות  בזבוב  במשלוח  פרי  הדר  לרוסיה 

בשל  נגיעות  קשה  בזבוב  , י  שלטונות  הגנת  הצומח  הרוסיים  "  טון  של  תפוזים  נעצר  והוחזר  ע140משלוח  של  

 .הפירות  הים  תיכוני 

 .זבוב  הפירות  הים  תיכוני  נחשב  למזיק  הסגר  ברוסיה . הגיע  לרוסיה  דרך  אוקראינה המשלוח  


