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 הצלחה גדולה לאשכולית הישראלית בשוק האיטלקי

 
שהסתיימה במחצית חודש מאי הניבה השנה תוצאות מוצלחות , עונת יצוא האשכוליות לאיטליה

כך עולה מסיכום נתוני .  עונות היצוא הקודמות3 לעומת 37%עם גידול משמעותי של , במיוחד
נתונים אלה בולטים במיוחד על רקע . ועצת הצמחיםהיצוא למדינה זו שנערך בענף ההדרים במ

הגידול ביצוא , יתרה מזו. שוק היצוא הקשה הנובע מהמיתון העולמי ושערי המטבעות הבעייתיים
האשכוליות לאיטליה הופך את ישראל לגורם משמעותי במדינה זו בהיקף השיווק של מוצר זה 

 .בהשוואה למדינות אחרות

שיטה אשר הביאה , מול קבוצת יבואנים קבועה" Jaffa"מותג היצוא לאיטליה נעשה תחת ה
 .לשמירה על רמת ביקושים נאותה ומחיר טוב לפרדסנים המשווקים את התוצרת ליעד זה

 
איטליה כידוע היא בעלת מסורת ארוכת שנים של תזונה מוקפדת וציבור הצרכנים שלה הינו בעל 

איכותיות יותר מאלה שמגיעות ממקורות האשכוליות מישראל נתפסות כ. תודעת איכות גבוהה
, כי השוק האיטלקי קולט מישראל אשכוליות בגדלים קטנים יחסית, מעניין לציין. אחרים

 . המשמשים בעיקר  לסחיטת מיץ טרי בבתים
 

 תיבות אשכוליות 479,000בעונה שהסתיימה יוצאו מישראל לאיטליה ) ראה טבלה(, על פי הנתונים
 מיליון תיבות 4.77 מתוך 10% -המהוות כ ) ג לתיבה" ק15( טון 7185נו דהיי, לבנות ואדומות

 .ל " טון שיוצאו לכלל יעדי השיווק הישראליים בחו71550 –אשכוליות לבנות ואדומות 
 טון  כך שמדובר 5250קרי  ,  תיבות בלבד350,000 -בשלוש העונות הקודמות שווקו לאיטליה כ 

 ! ונות הקודמות הע3 לעומת 37%כאמור בגידול של 

 מיליון יורו בעונות 3-לעומת פדיון של כ, FOB מיליון יורו 4 -הפדיון הכספי הסתכם העונה בכ 
 .הקודמות

 
 )הנתונים בתיבות( נתוני יצוא לאיטליה לפי סוגים ולפי עונות 

 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
 

י חשוב אנו רואים באיטליה יעד שיווק"טל עמית ציין כי , מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים
 ".במיוחד ומצפים להרחבת היצוא לאיטליה בשנים הבאות


