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 0908/ עונת -סיכום היצוא לאיטליה   
 

וניתן לסכמה כעונה מוצלחת ביותר , במחצית מאי הסתיימה עונת יצוא האשכוליות לאיטליה
 .לעומת השנים הקודמות

 

 . קבועהמול קבוצת יבואנים" Jaffa"היצוא לאיטליה נעשה תחת המותג 
 לשמור על רמת ביקושים נאותה ומחיר טוב לפרדסנים המשווקים את ה המועצהצליחמבצורה זו 

 .התוצרת ליעד זה
 

השוק האיטלקי הוא שוק מסורתי למוצרים אלו כאשר הפרי הישראלי נחשב כפרי איכותי יותר 
 האיטלקיהצרכן המוצרים נתפסים כמוצרי בריאות בתזונה המוקפדת של . מפרי ממקורות אחרים

 .הממוצע
 

 המשמשים בעיקר , י השוק האיטלקי קולט מישראל אשכוליות בגדלים קטנים יחסיתיש לציין כ
 . סחיטת מיץ בבתיםל
 

מתוך  10% -המהוות כ  תיבות אשכוליות לבנות ואדומות 479,000לאיטליה מישראל השנה שווקו 
 . מיליון תיבות אשכוליות לבנות ואדומות שיוצאו לכלל יעדי השיווק הישראליים4.77

 .FOB מיליון יורו 4 - מהשיווק לאיטליה עומד על כ הפדיון
 

 ,)ראה טבלה השוואתית( תיבות בלבד 350,000 -בשלוש העונות הקודמות שווקו לאיטליה כ 
 ! העונות הקודמות 3 לעומת 37%גידול משמעותי של בכך שמדובר 

 .יתיים ושערי מטבעות בעי העולמיכל זאת על רקע של שוק יצוא קשה מאוד לנוכח המיתון
 

 )הנתונים בתיבות( נתוני יצוא לאיטליה לפי סוגים ולפי עונות - 1טבלה 
 
 

 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 עונה
 166,633 129,762 139,633 116,208 171,746 214,490 183,656 אשכולית לבנה 

 312,307 237,856 215,334 230,068 278,466 282,245 252,662 אשכולית אדומה
 478,940 367,618 354,967 346,276 450,212 496,735 436,318 כ"סה
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 45 במניין 13%ואילו ) ג" ק15הפירות בתיבה במשקל ' מס (55 מהפרי המיוצא היה במניין 81%
 ).קטן יותר (60 במניין 6% -ו ) גדול יותר(

 
 יורו עבור אשכוליות 10 - 8 לתיבת אשכוליות לבנות ובין  יורו8.5 - 7התמורה עבור הפרי נעה בין 

 .האדומות
 

ענף ההדרים מקווה לשמר את המומנטום שנוצר ביצוא האשכוליות ולנסות להגדיל את כמות 
  )2009/10 (.היצוא ואת התמורה לפרדסנים בעונה הבאה עלינו לטובה


