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  בעולם-  63עת  הדר  
 

 מחקר  רפואי
 

 .ב  גילה  כי  גן  הקשור  להתפתחות  הלב  האנושי  ולמחלות  לב  מצוי  בזבוב  הפירות  מסוג  דרוזופילה "מחקר  רפואי  בארה
 .  יוביל  להבנת  התפתחות  הלב  ומחלות  לב  שונות  בבני  אדם  TBX 20החוקרים  מאמינים  שגילוי  הגן  הקרוי  

 .  ביישום  המודל  על  חיות  מעבדה  ולימוד  התגובות  לטיפולים  שונים השלב  הבא  במחקר  יהיה
 

 יפן
 

 .המיתון  מכה  בשוק  היפני 
נאלצים  המגדלים  היפניים  לשלוח  כמויות  גדולות  של  פרי  ,   מהרגיל  בזן  מיקאן 12%-למרות  יבול  נמוך  ב 

 .ן  הקשה  במדינה  שצמצם  באופן  משמעותי  את  צריכת  הפרי  הטרי  של  משקי  הבית בשל  המיתו, לתעשיית  המיץ 
 

 ספרד
 

במהלך  חודש  , ארגוני  המגדלים  של  ולנסיה  ומורסיה  מתכננים  שביתה  כללית  של  כל  ענף  ההדרים  בספרד 
 .דצמבר 

כאשר  הטענה  העיקרית  למצוקתם  היא  העובדה  , ארגוני  המגדלים  קוראים  להתערבות  ממשלתית  בענף  ההדרים 
 .שהמחירים  שמשולמים  למגדלים  נמוכים  מעלויות  הייצור 

בשל  מחירים  שאינם    , 2החליטו  מגדלי  הלימון  להפסיק  לארוז  ולשווק  את  הלימונים  קלאס  , מסיבה  דומה 
 .פרי  זה  יופנה  לתעשייה . משאירים  כל  תמורה  למגדל 

 

 תעשיית  המיצים  בצרות
 

  .2004מחירים  עתידיים  של  רכז  תפוזים  קפוא  ירדו  למחירם  הנמוך  ביותר  מאז  נובמבר  
 . מעבר  למיצים  מצוננים  וכן  תחזית  לירידה  בצריכת  מיץ  עקב  המיתון –הסיבה  לירידה  הדרמטית 

 

 איטליה
 

  לעומת  העונה  הקודמת  וירידה  של  33%ירידה  של  ,  מיליון  טון  בלבד  1.69יבול  ההדרים  באיטליה  יהיה  השנה  
 .  לעומת  ממוצע  שלוש  השנים  האחרונות 29%

 .לימונים  וקצת  קליפים , איטליה  צורכת  את  כל  הייצור  העצמי  שלה  שמורכב  מתפוזים  
 

  רשת  טסקו–אנגליה 
 

  .2008יה  קטנה  בפדיון  המכירות  של  הרבעון  השלישי  של  שנת    הבריטית  מדווחת  על  עליTESCOרשת  
  !1994זהו  הגידול  הקטן  ביותר ברבעון  של  הרשת  בבריטניה  מאז  

 .עקב  המיתון  בבריטניה , הגידול  הקטן  מוסבר  בהתמקדות  הקונים  המבצעי  ההנחה  של  מוצרים  ברשת 
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 מצרים
 

  מיבול  שנה  שעברה  שעמד  על  10% –ירידה  של  כ ,   מיליון  טון  2.51וי  להיות  השנה  פיבול  ההדרים  במצרים  צ
 .  מיליון  טון 2.79

 .  מעלות  ופגעו  בפריחה  ובחנטה 37 –שהגיעו  ל , גבוהות  בחודש  אפריל  '   טמפ–הסיבה  ליבול  הנמוך 
 .אשכוליות  וקליפים , ן  לימונים   מהתוצרת  המצרית  הם  תפוזים  והיתר  מתחלק  בי75%

 .ובדצמבר  מתחיל  קטיף  ויצוא  הטבוריים"  בלאדי"עונת  הקטיף  התחילה  בנובמבר  עם  קטיף  הזן  
,  טון  הדרים 802,000בעונה  שעברה  ייצאה  מצרים . יצוא  ההדרים  ממצרים  גדל  משנה  לשנה  בעשור  האחרון 

 . טון  לרוסיה 150,000 –  טון  לאיחוד  האירופי  ו 250,000, ת מחציתם  למדינות  ערב  השכנו
 .היצוא  ממצרים  עומד  להתפתח  בשנים  הקרובות  ליעדים  חדשים  כמו  סין  וקוריאה 

 .ג  הלאומי "לתל  16%החקלאות  במצרים  תורמת  
 

   בקליפורניהGREENING–מלחמה  ב 
 

  GREENING –  מיליון  דולר  למלחמה  במחלת  ה 5.8וחד  של  ב  אישר  תקציב  מי"הממשל  הפדרלי  בארה
 .המאיימת  על  ענף  ההדרים  בקליפורניה 

. המדביקה  עצים  כאשר  החרק  מוצץ  את  עלי  העץ , הגורם  המעביר  את  המחלה  הוא  חרק  שנושא  בקטריה 
 . ובפלורידה המחלה  כבר  גרמה  נזקים  הנאמדים  במיליארדי  דולרים  בברזיל 

 במחוז , שבגבול  מקסיקו   ובספטמבר  הוא  התגלה  בתוך  קליפורניה , החרק  התגלה  בתחילת  השנה  בטיחואנה 
 . דייגו –סאן 

 

 סין
 

   מיבול  הקליפים  שלהם  60%מאחר  שהצליחו  לשווק  רק  ,  מינג  משוועים  לעזרה –ון 'מגדלי  הקליפים  באזור  צ
 ) .ן  טו100,000 –כ ( 

 כל  הפרי  , ובעוד  מספר  ימים , אך  למגדלים  אין  מוצא  שיווקי  לפרי  זה , מיידית יתר  הפרי  צריך  להיקטף  
 . ינשור –הנותר 

 
 

 ב"  בארה92008/ התפוזים יבול 
 

 , 2007/8ת    לעומת  עונ10%ירידה  של  ,   מיליון  טון 9.19ב  צפוי  להיות  "  בארה2008/9יבול  התפוזים  בעונת  
  .2006/7  לעומת  עונת  29% –אך  גבוה  ב 

היבול  הנמוך  הוא  בעיקר  .  לעומת  אשתקד 32%  מיליון  טון  שמהווה  ירידה  של  1.65בקליפורניה  צפוי  יבול  של  
 ) . מיליון  טון  העונה 1.2( זים  בקליפורניה  "בזני  הטבורי  שמהוים  את  עיקר  יבול  הת

 .  לעומת  העונה  הקודמת 2%  מיליון  טון  שמהוים  ירידה  קטנה  של  7.47 –  בפלורידה  מוערך  ב היבול
 .  לעומת  העונה  הקודמת 13% טון  שמהוים  ירידה  של  64,000יבול  התפוזים  בטקסס  יעמוד  העונה  על  


