
        

 

 

 

     

                                                                  

 

     

 

 82007/סיכום  עונת  ההדרים  
 

  .2007/8הסתיימה  עונת  קטיף  ושיווק  של  פרי  ההדר  בעונת  , בימים  אלו 
מעונה  שהתחילה  , העונה  שמאחורינו  מאופיינת  בשינויים  ומהפכים  שהותירו  למגדלים  טעם  מר  

 .אך  הלכה  והשתנתה  לרעה  ככל  שהעונה  התקדמה , בצורה  מצוינת 
  630כאשר  תחזית  היבול  עמדה  על  , אפשרות  לעונה  טובה התחזיות  בראשית  העונה  הצביעו  על  

 ) .  פחות  מאשתקד 6%(   אלף  טון  165ותחזית  היצוא  עמדה  על  ) בדומה  לשנה  שעברה ( אלף  טון 
קרה  קשה  שגרמה  ,  ספים פגעה  בענף  ההדרים  ובענפים  חקלאיים  נו , 2008במחצית  חודש  ינואר  
 .  אלף  טון  ולנזקים  נוספים  שישפיעו  על  העונה  הבאה 30 -לאובדן  ישיר  של  כ 

והמשך  הירידות  של  המטבעות  , מצד  אחד )  הובלה , אנרגיה , מים ( התייקרויות  בתשומות  , בנוסף 
 לעומת  ארבע  העונות  המוצלחות  שקדמו  גרמו  לפרדסנים  שחיקה  קשה   בהכנסות , מצד  שני , הזרים 

 .לעונה  זו 
לאחר  ,   אלף  טון 560התחזית  הייתה  אופטימית  מידי  וכי  היבול  בפועל  עמד  על  כי  , עוד  הסתבר 
 .אירוע  הקרה 

 

 יבולים
  ממוצעת  וניתן  להגדירה  כעונה,   מתארת  את  היבול  העונה  לעומת  חמש  העונות  הקודמות 1טבלה  

 .ביבול  הכללי 
 

 1טבלה 
 

 יבול תפוזים קליפים לימונים אשכוליות אחרים
 כללי

 עונה

8.0 254.0 20.0 71.0 143.0 496.0 2002/3 

10.0 237.0 45.0 88.0 133.0 513.0 2003/4 

12.0 271.0 42.0 141.0 172.0 638.0 2004/5 

11.0 265.0 28.5 118.0 143.5 566.0 2005/6 

13.0 242.0 51.0 140.0 188.0 634.0 2006/7 

13.0 242.0 35.0 145.0 .0125 560.0 2007/8 
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לעומת  , בולט  היבול  הנמוך  של  התפוזים  והלימונים  לעומת  העונות  הקודמות , מעיון  בנתוני  העונה 
  הבאות  בשל  מגמה  שנמשכת  ותמשיך  בשנים, יציבות  מסוימת  באשכוליות  ועליה  קלה  בקליפים 

 . היה  יבול  הקליפים  אף  גבוה  יותר –לולא  פגיעת  הקרה , הנטיעות  המאסיביות  מזנים  אלו 
שסובל  מסרוגיות  הבאה  היטב  היא  נובעת  מיבול  נמוך  מאוד  בזן  שמוטי  , לגבי  הירידה  בתפוזים 

 .כאשר  כל  שנה  שניה  יש  יבול  נמוך , לביטוי  מהטבלה  
 .הוא  נובע  ישירות  מפגיעת  הקרה  שפגעה  קשות  בזן  רגיש  זה , לגבי  המחסור  בלימונים 

 
 התפלגות  הפרי  ליעדי  השיווק

 יצוא
  פחות  מהיצוא  6% –שהם  כ ) בהתאם  לתחזית (   אלף  טון  166ישראל  ייצאה  בעונה  האחרונה  

  07/08  מראה  שאחוז  הפרי  המיוצא  בעונת  2בלה  עיון  בט, אך  למרות  הירידה  הכמותית , אשתקד 
 .בשש  העונות  האחרונות היה  הגבוה  ביותר  

 
 2טבלה 
 

 
 

 
 

צוא  התפוזים  בעונה  בולטת  הירידה  החדה  בי )  3טבלה  (  , מבדיקת  נתוני  היצוא  לפי  זנים
באשכוליות  נרשמה  יציבות  ביצוא  למרות  שהייתה  . בשל  היבול  הנמוך  בזן  שמוטי , האחרונה 

י  עליה  "שפוצה  ע)    מאשתקד 10% -יבול  נמוך  ב( ירידה  קטנה  ביצוא  האשכוליות  האדומות  
 .ביצוא  האשכוליות  הלבנות  והפומלית 

( ולשוק  הפולני  )  כל  הזנים ( ה  של  התחזקות  השיווק  לשוק  הרוסי ביצוא  נמשכה  המגמ
בגלל  עלויות  גבוהות  ושערי  ( ולעומת  זאת  ירידה  בשיווק  הפומלית  ליפן  )  פומלית 

 ) .המטבעות
למרות  שמדובר  , עוד  ניתן  לציין  יצוא  ליעדים  חדשים  שבוצע  השנה  לדרום  קוריאה  ולסין  

ואנו  רק  בתחילת  הדרך  , אלו  שווקים  שהפוטנציאל  שלהם  גדול  מאוד אך  , כמויות  קטנות ב
 .בשווקים  אלו 

 
 
 

 עונה יצוא תעשיה שוק  מקומי

  כמות % כמות % כמות %

30.3 160,000 46.7 246,000 23.0 121,000 2002/03 

32.7 160,000 38.9 190,000 28.4 139,000 2003/04 

26.6 170,000 45.5 290,000 27.9 178,000 2004/05 

26.7 160,000 45.0 265,000 28.3 141,000 2005/06 

27.6 175,000 44.7 283,000 27.7 175,800 2006/07 

31.3 175,000 39.3 220,000 29.6 166,000 2007/08 
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 3טבלה 
 

%%%% 
 מהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

 כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא
2005200520052005////6666 

%%%% 
 מהיצואמהיצואמהיצואמהיצוא

 כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא
2006200620062006////7777 

 כמות יצואכמות יצואכמות יצואכמות יצוא  מהיצוא מהיצוא מהיצוא מהיצוא%%%%
2007200720072007////8888 

 מיןמיןמיןמין

 תפוזיםתפוזיםתפוזיםתפוזים 24,70024,70024,70024,700 14.914.914.914.9 36,50036,50036,50036,500 20.020.020.020.0 22,54822,54822,54822,548 15.915.915.915.9

 אשכוליותאשכוליותאשכוליותאשכוליות 81,00081,00081,00081,000 48.848.848.848.8 600600600600,,,,80808080 46.546.546.546.5 75,09675,09675,09675,096 53535353

 קליפיםקליפיםקליפיםקליפים 49,90049,90049,90049,900 30.030.030.030.0 50,20050,20050,20050,200 25252525 35,32835,32835,32835,328 25252525

 אחריםאחריםאחריםאחרים 10,40010,40010,40010,400 6.36.36.36.3 8,5008,5008,5008,500 4.74.74.74.7 8,6338,6338,6338,633 6.16.16.16.1

 ככככ""""סהסהסהסה 166,000166,000166,000166,000   175,800175,800175,800175,800   141,605141,605141,605141,605  

 

 שוק  מקומי
 .בשוק  המקומי  נענו  כל  הביקושים  לפרי  הדר  בעונה  האחרונה , למרות  היבול  הממוצע 

  טון  20,000-שנבע  מהשמדת  כ , ורגש  מחסור  בשוק  המקומי  הוא  הלימון הזן  היחיד  שבו  ה
 .לימונים  באירוע  הקרה 

כאשר  היצוא  ויסת  את  העודפים  במיוחד  בזני  , השוק  המקומי  היה  מאוזן  בכל  שלבי  העונה 
 . למגדלים מורות  טובות הביא  השוק  ת, בזכות  האיזון  זה . הקליפים  מיכל  וסצומה 

 

 תעשיה
 .המחסור  בפרי  בא  לידי  ביטוי  בעיקר  בכמויות  הפרי  שנשלחו  לעיבוד  תעשייתי   

במיוחד  למפעלי  תעשיית  "  שחונה"  ניתן  לראות  כי  העונה  האחרונה  הייתה  עונה  2בטבלה  
 .ההדרים 

 מחיר  נמוך  שהתעשייה   מחסור  בתפוזים  והשנייה – הראשונה –הדבר  נבע  משתי  סיבות 
דבר  שהגביר  מוטיבציה  לשווק  את  האשכוליות  , שילמה  עבור  אשכוליות  לעיבוד  תעשייתי 

 .כפרי  טרי  ליצוא  או  שוק  מקומי 
 

 92008/לקראת  עונת  
 .לקראת  העונה  הקרובה  שוררת  אופטימיות  מהולה  בחשש  מסוים 

  אלפים  10 –כ ( צפוי  חידוש  נטיעות  בהיקף  נרחב   ,  השמיטה  מיד  עם  סיום  שנת –מצד  אחד 
 .  שנים 4 המשך  ישיר  לתנופה  שהענף  החל  בו  לפני  -)  דונם  שתילים  מוזמנים  במשתלות 

קיים  חשש  כבד  לנוכח  ,   מהענף  מושקה  במים  מושבים 75% –ולמרות  ש , למרות  זאת 
 .רים  לחקלאות  בקיץ  הזה  ובקיץ  הבא הקיצוץ  הצפוי  במים  שפי

  , 2005 –  ן 2004היבול  צפוי  לגדול  משמעותית  בשל  כניסה  לניבה  של  פרדסים  שניטעו  ב 
גם  השמוטי  אמור  לתת  " .אור " ובראשם  הזן  , במיוחד  בזני  האשכולית  האדומה  והקליפים 
 .ול  הכללי השנה  יבול  טוב  שיוסיף  כמות  נכבדת  ליב

שחנטת  פירותיהם  נפגעה  ונשרה  , זאת  למרות  יבול  נמוך  שצפוי  להיות  בזני  הטבורי  והלימון 
ימשיך  ללוות  כך  שהמחסור  בלימונים  , כחלק  מהנזקים  העקיפים  של  הקרה  שארעה  בינואר , 

 .אותנו  עוד  שנה  שלמה 
ורענון  של  "  מתיחת  פנים " מהעונה  הקרובה  הוא  י  המועצה  החל "חידוש  נוסף  שיונהג  ע

  שאמור  להיות  יותר  אטרקטיבי  ומושך  לדור  הצרכנים  הצעיר  JAFFAהלוגו  הותיק  
 .באירופה 

שאמור  להגדיל  את  מכסת  , אמורות  להגיע  מהאיחוד  האירופי , בשורות  טובות  נוספות 
 .הכנסה  למגדלים  הישראליים דבר  שיוסיף  , הקליפים  ללא  מכס 

המגדלים  אופטימיים  ומקוים  שהעונה  הקרובה  תביא  לתוצאות  כלכליות  טובות  יותר  
 .מקודמתה  וששערי  המטבעות  יעזרו  גם  הם  בתחום  זה 


