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 סקירה תקופתית בנושא שיווק הפירות
 2009במחצית הראשונה של עונת 

 
 כ ל ל י .א
 

 :המאפיינים הבולטים במחצית הראשונה של עונת השיווק השנה היו
 

ן את הפרי שנקטף בעונה הקודמת במיני הפירות בהם משווקים בתחילת הקיץ עדיי .1
הכמויות שעברו מעונה לעונה היו נמוכות מהמקובל בשנה ממוצעת , )אגס, תפוח(

 .והשיווק של הפרי המאוסם הסתיים מוקדם מהרגיל
 

 .במרבית מיני הפירות היה איחור מסויים בהבשלה .2
 

לא , ותשל כלל מיני הפירצרפית הן בחתך של כל מין פרי בנפרד ובוודאי בתמונה המ .3
 .נוצר מצב של אספקה עודפת של פרי מעבר לכושר של השוק לקלוט באופן סביר

מצב זה אפשר למגדלים לשווק תוצרתם באופן סדיר ולגבות עבורה מחירים טובים 
 .יחסית

 
 :פרוט לגבי מספר מינים מובילים .ב
 

  מהממוצע היו נמוכים) במיוחד באיזור הדרום( יבולי הזנים המוקדמים :אפרסק נקטרינה 
 .גם זני אמצע העונה לא נושאים יבול מלא. והמחירים היו בהתאם       

 
 .  מהתחזית שמלכתחילה לא היתה גבוהה10%-היבולים היו נמוכים בכ  : משמש 
 . טון הופנו ליצוא300-כ, המחירים היו טובים   
 ובו הפרי המשווק בר, משקלם של הזנים המקדימים את הרעננה ממשיך לעלות     
 כדאיות היצוא ברמת . י השוק"באיכות טובה מאוד ובגדלים המבוקשים ע     
 . גבולית–המחירים שהיתה בשוק המקומי    

 
 המחירים במחצית הראשונה של העונה . איכות הפרי טובה. שנה של יבול מלא    :ענבים  
 . פחות מאשר בשנה שעברה10%-היקף היצוא כ. היו טובים מאוד   

 
עד סוף יולי יוצאו , יבול מלא בזני אמצע העונה. יבול נמוך בזני תחילת העונה : יפנישזיף 

 -כ
 . טון1,400    

 
 .איכות וגודל הפרי טובים. מחירים טובים בהתאם.  משנה ממוצעת2/3-יבול כ :דובדבן 
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בהתאם לכמות הפירות על העצים התחזית ליבולים . נטיל'יבול נמוך בזן ג    :אגס  
  בזנים

עקב פרי קטן יחסית היבול , בפועל. יה וספדונה היתה מעל הממוצע'קוסצ             
 בזנים 

 בחלק מהמטעים בעיה של פרי לא חלק כאשר הגורם אינו . אלה ממוצע בקושי   
 .רורב   

 
 .מרבית הפרי המשווק עד סוף אוגוסט הוא מהזנים ענה וגלה    :תפוח 

 הצפי הוא ליבול . סטרקינג וזהוב, אוגוסט מצטרפים הזנים אורליאנסבסוף               
 בזן סטרקינג בחלק מהאיזורים היבול ).  טון110,000עד (פחות או יותר  ממוצע    
 .נמוך   

 
 בתחילת העונה היו קשיים בשיווק המנגו לעזה וזה הכביד . שנה עם יבול מלא   :מנגו 

 ו נפתרה ואנו מקווים שיהיה לכך השפעה בעיה ז. נוספת על השוק הכבדה    
 .חיובית על השיווק בשוק המקומי ועל המחיר   

 
 
 איכויות .ג

צוות מטעם ענף הפירות מקיים פעילות רצופה במטרה לצמצם ככל האפשר שיווק פרי שאינו  
י שולחנות המגדלים לגבי פרמטרים שונים אך בדגש על "עומד בסטנדרטים כפי שנקבעו ע

שיתוף הפעולה של מרבית המגדלים בנושא זה הוא טוב ובאותם . משיווק פרי בוסרהימנעות 
מקבלים השפעה חיובית על הרצון , מינים בהם מקפידים על שיווק פרי במצב הבשלה רצוי

בפגישות עם מגדלים באיזורים השונים אנו . לקנות ועל הנכונות לשלם מחירים ראויים
המגדלים מציינים את החשיבות . ילות בנושא זה מקבלים עידוד להמשך והעמקה של הפע

 .והתועלת שהם רואים בהקפדה על שיווק פרי באיכות טובה
 
 

 שולחנות מגדלים
 .הסתיים תהליך הרכבת שולחנות המגדלים בהתאם להמלצות האיזורים

 ההרכב החדש של השולחנות מבטא בצורה נכונה ומעודכנת את משקלו של כל איזור בכל אחד ממיני 
 ההרכב המתגבש של שולחנות המגדלים החדשים הוצג כבר לוועדה הענפית פירות ואושר על .  פירותה

 לפני פרסום ההרכבים החדשים ומשלוח כתבי המינוי לחברי השולחנות נדרש עוד אישור הוועד . ידה
 .הפועל של מועצת הצמחים

 
 .לון הנוטעאנו מקווים לפרסם את ההרכב הסופי של השולחנות בגליון הבא של ע
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  מנהל ענף הפירות–גדי הורביץ        
 םמועצת הצמחי        


