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ירקות

דו"ח זה... )6 עמודים(
בדו"ח זה מגוון ידיעות על הנעשה בשוקי היצוא החשובים לירקות מישראל. בנוסף, דיווח שוטף 
על התפתחות המחירים בשווקים הסיטוניים באירופה )גרמניה, צרפת(, מחירי FOT בהולנד 

ומחירי תבלינים ברשתות השיווק בבריטניה.

קריאה מהנה !
אזהרה: 

יכולה להבטיח שהמידע המסופק  אינה  היחידה לחקר שווקים  מידע שונים.  נאסף ממקורות  בדו"ח  החומר המובא 
מדוייק ואינה אחראית כנגד תביעות כלשהן בגין השימוש בו.

קליק ואת/ה בפנים...
את הגיליונות הקודמים ניתן 

להוריד מאתר האינטרנט בכתובת:

כדי לקבל את הדו"ח בדואר האלקטרוני העבר/י את 
dianal@moag.gov.il :כתובתך אל מזכירות היחידה

תודה!

תות שדה ממצרים -
לקראת תחילתה של עונת השיווק

ורגיש לביקושים. עונת השיווק של תות השדה  שוק תות השדה הפכפך 
ממצרים, המתחילה באמצע נובמבר )המשלוח הראשון יצא בשבוע שעבר, 
חג  של  הגבוהים  הביקושים  את  כוללת  פברואר,  עד  ונמשכת   )46 שבוע 

המולד, השנה האזרחית החדשה וולנטיין.

האנגלי  בשוק  מחירים  לירידת  ממצרים  היתר  הספקת  הביאה  אשתקד 
ורשתות הסופרמרקטים הואשמו בהתעלמות מספקים נאמנים ואיכותיים 
לטובת היצע זול. השנה )2011( יתכן ונראה בשל כך כמויות מעטות יותר 

של תותי שדה ממצרים באנגליה.

.Freshinfo ,26.11.2010 :מקור

הולנד: הספקה סתווית מצומצמת של עגבניות
בין   47 בשבוע  נע  הולנדי  מייצור  סתוויות  עגבניות  של  הממוצע  מחירן 
הקודם.  בשבוע  המכירה  לנתוני  בהשוואה  שיפור  לק"ג,  אירו  ל-1.2   1.1
הצפי הוא לעליית מחירים קלה ולאובדן מסוים של היבול בגלל תנאי מזג 

האוויר השוררים כעת בהולנד.

ניתן  ולכן  ההולנדיות  מאלו  נמוך  אינו  הספרדיות  העגבניות  של  מחירן 
בהשוואה  מספרד   )loose( הבודדות  העגבניות  בהספקת  גידול  לראות 

לעגבניות האשכול.

מחסור בעגבניות מתורכיה הביא ליצוא מוגבר של עגבניות מהולנד למזרח 
אירופה.

.Freshplaza ,26.11.2010 :מקור

ספרד: התאוששות ביצוא פירות וירקות
גדל   2010 שנת  של  השלישי  ברבעון  וירקות  פירות  של  הספרדי  היצוא 
ב-41%  זו  בתקופה  גדל  היצוא  ערך  טון.  מיליון  ב-1.5  והסתכם  ב-13% 

בהשוואה לערך היצוא בשנת 2009. 

עד לחודש יוני 2010 היה היקף יצוא הירקות והפירות מספרד נמוך ב-9% 
בהשוואה ליצוא במחצית הראשונה של שנת 2009. ביולי התהפכה המגמה 
הספרדי  ביצוא   22% של  גידול  חל  באוגוסט   .5% של  בגידול  והסתכמה 

ובספטמבר גדל היצוא ב-13%.

בחודשים ינואר עד ספטמבר של שנת 2010 ירד היקף היצוא הספרדי ב-
4% בהשוואה ליצוא בתקופה המקבילה בשנת 2009. ערך היצוא החקלאי 
מספרד גדל בתקופה זו ב-10% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2009. 
מתוך כך, יצוא הירקות הצטמצם כמותית ב-5.6% אך ערך היצוא גדל ב-

.)FEPEX( 10%. כך עולה מנתוני ארגון היצרנים והיצואנים הספרדי

.Freshplaza ,26.11.2010 :מקור

צרפת: צמצום ביבוא הירקות בשנת 2010
צרפת יבאה הרבה פחות ירקות ופירות השנה )2010( בהשוואה לאשתקד. 
השנים האחרונות.  ב-5  ביותר  הנמוך  והיה  ב-10%  פחת  העגבניות  יבוא 

מרוקו יצאה השנה רק רבע מכמות העגבניות שייצאה אשתקד.

מזג  מתנאי  אלא  בביקושים,  מירידה  נובע  אינו  לצרפת  ביבוא  הצמצום 
יותר  האוויר הגרועים ששררו באביב במרוקו, בספרד ובארצות צפוניות 
המוצרים  של  משמעותית  מחירים  לעליית  הביאה  זו  עובדה  באירופה. 
המיובאים לצרפת במהלך החודשים האחרונים: מחירן של העגבניות היה 
בחודשים  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  למחיר  בהשוואה  ב-48%  גבוה 
האחרונים גדלה הכמות המיובאת לצרפת אך מחירם של המוצרים נותר 

גבוה בהשוואה לעונה הקודמת.

.Agrarisch dagblad ,24.11.2010 :מקור

ירדן: מאמצי הגה"צ בעגבניות צלחו 
המאמצים להדברת נגע המנהרן )Tuta absoluta( בעגבניות בירדן צלחו, 
על רקע הירידה העונתית בטמפרטורות, כך מסר בכיר באיגוד החקלאים 
הירדני )JFU(. ניתור של חלק הארי מהמלכודות שפוזרו בצפון בקעת הירדן 

http://www.moag.gov.il/agri/
yhidotmisrad/reshut_technun/

heker_shvakim/all_rep/veg_rep/
default.htm
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הירדנית, כחלק מהמאמץ להדברת המנהרן, הצביע על ירידה משמעותית 
באוכלוסיית המזיק. עוד נמסר כי החקלאים באזור זה מיישמים את כל 

אמצעי המניעה בחוותיהם.

באזורי גידול העגבניות בדרום בקעת הירדן הירדנית )וואדי ערבה, גהור 
אל-סאפי וקאראמה( לא נמצא המזיק.

הנמצאים  והחקלאים,  העונה  הסתיים  מאפראק  באזור  העגבניות  קטיף 
עתה בשתילת גל חדש, מקווים שלא יפקדו את האזור אירועי צינה. מגדלי 
העגבניות בירדן מצליחים לספק את צורכי השוק המקומי במדינה ורמת 

המחירים של המוצר בשוק המקומי בירדן יציבה.

.Jordantimes.com ,29.11.2010 :מקור

ספטמבר - אוקטובר 2010: סיכום שיווק 
פלפלים באירופה 

בתקופה שמשבוע 38 השנה )20 בספטמבר( היה יצוא הפלפלים השבועי 
מהולנד בדרך כלל נמוך יותר מאשר בשנים 2008 ו-2009 )תרשים מס' 1(. 
)שבוע  וכולל השבוע השלישי של אוקטובר  זו עד  היקף היצוא מתקופה 
42( היה נמוך ב-3.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2009. היצוא 
ההולנדי לגרמניה פחת בתקופה זו ב-4%, לשבדיה ב-7% ולרוסיה ב-40% 
בהשוואה ליצוא אשתקד. יצוא הפלפלים מהולנד לאנגליה, ארה"ב ופולין 

גדל בתקופה זו ב-3%, 16% ו-9%, בהתאמה.

בהשוואה  השנה,  ינואר-פברואר  בחודשים  גדל  מספרד  הפלפלים  יצוא 
לנתון המקביל משנת 2009, אך לאחר מכן פחת אל מתחת לרמתו בתקופה 

המקבילה אשתקד, תרשים מס' 2.

הספרדית  העונה  בסוף  החל  האירופי  לאיחוד  מישראל  הפלפלים  יבוא 
ובתחילתה של העונה ההולנדית, תרשים מס' 3. בחודשים ינואר-פברואר 
השנה היה היבוא מישראל נמוך משמעותית בהשוואה ליבוא אשתקד אך 
לנתון  בהשוואה  יותר  גבוהה  לרמה  גדל  ואפריל  מרץ  החודשים  במהלך 

המקביל משנת 2009.

Marktbeeld Paprika ,29.11.2010 :מקור

רוסיה: ביקוש עצום לתפו"א
תפו"א  ביבול  קשות  פגעו  רוסיה  את  הקיץ  שפקדו  והבצורת  החום  גל 

במדינה. האומדנים הרשמיים מדווחים על פחת של 44%. 

 5 של  בשווי  תפו"א  טון   15,259 האחרון  ספטמבר  בחודש  יבאה  רוסיה 
מיליון דולר, בהשוואה ליבוא של 1,644 טון בחודש ספטמבר בשנת 2009 
ו-5,066 טון בספטמבר 2008. יתכן כי עד סוף השנה יסתכם יבוא תפו"א 

לרוסיה ב-1 מיליון טון, שיא של כל הזמנים. 

בנוסף ליבול הנמוך שנאסף השנה נאלצים מגדלי תפו"א ברוסיה להתמודד 
גם עם בעיות איכות של המוצר הנובט באחסון, בשל הסתיו החם ששרר 
המתפשט  ריקבון  עם  גם  המגדלים  מתמודדים  המדינה  במרכז  במדינה. 
במחיר  המאוחסן  הפרי  את  למכור  ממהרים  המגדלים  המאוחסן.  בפרי 
יציב של 40 - 52 סנט אירו לק"ג בהשוואה ל-19 סנט אירו לק"ג בתקופה 
המקבילה אשתקד. צפוי שיבול תפו"א המקומי יספיק לתצרוכת המקומית 
עד לסוף שנת 2010 בלבד. לפי דיווחים ראשוניים צפוי מחסור עתידי של 
5 מיליון טון תפו"א ומחיר תפו"א מייצור מקומי צפוי להגיע בחודשים 

ינואר-יוני 2011 לרמה של 50 - 60 רובל לק"ג )1.2 - 1.5 אירו(.

נובמבר הגיעו לרוסיה מבלגיה רוסיה 275 טון תפו"א שנמצאו  במחצית 
נגועים בנמטודות, מזיק הסגר ברוסיה. יתכן כי בשל כך יחרימו הרוסים 

בקרוב את יבוא תפו"א מהולנד, בלגיה וצרפת. 

.Product.ru ,25.11.2010 ,23.11.2010 :מקורות
.Agrarisch Dagblad ,19.11.2010

.Freshplaza ,23.11.2010

רוסיה: עליה במחירי הירקות והפירות
 2010 נובמבר  ממחצית  בניתוח  מצביע   Fruit-inform הרוסי  האינדקס 
הירקות  סל  של  במחירו   5% של  ממוצע  בשיעור  שבועית  התייקרות  על 
והפירות הרוסי, המסתכמת בהתייקרות מצטברת בשיעור של 57% ביחס 

לעלותו של הסל בשנת 2009. 

תרשים מס' 1

תרשים מס' 2

תרשים מס' 3
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עליית המחירים השבועית האחרונה )שבוע 46( נרשמה בכל הקטגוריות: 
ב-8%  התייקרו  חממה  גידולי  של 10%,  ממוצע  בשיעור  התייקרו  פירות 

בממוצע וירקות מסורתיים ב-1%.

Lol.org.ua ,23.11.2010 :מקור

ספרד: לקראת הסכם 
הסחר החופשי עם מרוקו

Frutas Luna הספרדית היא למעשה חברה הולנדית במהותה. מוצריה 
ידידותיות  בשיטות  מיוצרים  ועגבניות(  חציל  מלפפון,  )פלפל,  העיקריים 
עונת 2010 מסתיימת בחברה   .Global GAP ומאושרים בתקן  לסביבה 
בהצלחה. גידול הפלפלים היה מצוין, בעיקר בשל תנאי האקלים הטובים, 
והביאה  ליבול  גדול  פחת  שהסבה  ממחלה  נפגע  העגבניות  גידול  אולם 

להתייקרות עלויות הייצור.

החברה מתכננת להמשיך ולייצא ליעדיה הנוכחיים, ביניהם: הולנד, בלגיה, 
אנגליה, צרפת, איטליה, פולין, דנמרק ופינלנד ולהגדיל את חלקה בשיווק 

לשוק המזרח אירופי. 

לאיחוד  מרוקו  בין  חופשי  סחר  הסכם  על  לחתימה  האפשרות  רקע  על 
עם  המסחריים  קשריה  בחיזוק  מאמצים  החברה  ממקדת  האירופי, 
המגדלים שלה  ובהגדלת מספר  מוצריה,  איכות  על  ובשמירה  לקוחותיה 

במטרה להגדיל את היקף השיווק.

.Freshplaza ,30.11.2010 :מקור

ספרד: גידול ביצוא העגבניות
סיכומים ראשונים של 8 החודשים הראשונים של שנת 2010 מחזקים את 
יצוא העגבניות  יצוא העגבניות בענף החקלאות בספרד. ערך  מעמדו של 
הספרדי  היצוא  מערך  כ-67%  אירו,  מיליון  ב-387  השנה  נאמד  מספרד 

הכולל. המחוזות אלמריה וסביליה היוו 54% מערך מכירות העגבניות. 

האיחוד  ארצות  של  השווקים  הם  ספרד  של  העיקריים  היצוא  יעדי 
האירופי. גרמניה היתה יעד היצוא הראשון בחשיבותו )15.2% מערך יצוא 
 .)13.8%( ואיטליה   )14.7%( צרפת  ולאחריה  הכולל(  הספרדי  העגבניות 

החשובים  היצוא  יעדי  בין  הם  ואוסטרליה  רוסיה  יפן,  שווייץ,  ארה”ב, 
מחוץ לאיחוד האירופי.

.Freshplaza ,30.11.2010 :מקור

אנגליה: שלגים כבדים וטמפרטורות נמוכות 
מפריעים לייצור

סקוטלנד, צפון מזרח אנגליה וחלקים מווילס נתונים במזג אוויר מהגרועים 
לחודש נובמבר מאז 1993. שלגים כבדים וטמפרטורות מתחת לאפס )13- 

מעלות בלילה( הסבו הרס לכבישים ברוב חלקיה של המדינה.

ומסב בעיות  יותר לתוך אנגליה  מזג האוויר הקשה מתפשט עתה עמוק 
של  בטמפרטורות  מלווה  קראונוול  באזור  גם  לרדת  החל  שלג  בדרומה; 

3- ו- 4- מעלות.

והקושי  עבה  שלג  בשכבת  כוסו  סקוטלנד  במזרח  הגידול  שטחי  מרבית 
הגדול הוא בשינוע התוצרת לאורזים והמפיצים. שדות הגזר חופו ברובם 

בקש ואמורים לשרוד את הכפור.

המפיצים בדרום מזרח אנגליה מתחילים לחוש את אפקט “כדור השלג” על 
המשלוחים, בשל האיחור בקבלת התוצרת.

.Freshplaza ,30.11.2010 :מקור

בעמודים הבאים דיווחי מחירים 
לשבועות 46 - 47: ממוצע של 6 שווקים 
סיטוניים בגרמניה, שוק רנג'יס בצרפת, 

מחירי FOT הולנדיים )ממוצע של הצעות 
המחיר של יבואנים ויצואנים( ומחירים 
קמעוניים של תבלינים ברשתות השיווק 

באנגליה.
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מחירים סיטוניים של ירקות נבחרים בגרמניה* )ממוצע של 6 שווקים(, שבוע 47 )22 עד 26 בנובמבר 2010(, באירו לאריזה/יחידת מכירה

2008/472009/472010/462010/47%±2010/46מחיר לגודל/יחידת מכירהמקורמוצר/זן/צבע

9.609.60-0.5--5 ק”גקרטוןאמריקה הלטיניתCantaloupמלונים
56.609.108.909.00+1.8 ק”גקרטוןאמריקה הלטיניתגליה
8.909.0010.3010.20-0.6~10 ק”ג אמריקה הלטיניתדבש

15.905.505.905.70-2.5 ק”גאגדגרמניה רוקולה
15.705.105.305.40+2.3 ק”גאגדאיטליה 

66.404.607.207.50+3.6 ק”ג47-57 מ”מ אשכולבלגיה עגבניות
66.604.907.607.90+4.1 ק”ג57-67 מ”מבלגיה 
66.906.608.208.80+6.9 ק”ג67 מ”מ+בלגיה 
78.408.1011.3011.40+0.5 ק”ג67 מ”מ+בלגיה 
66.603.606.506.80+4.5 ק”ג47-57 מ”מספרד 
66.603.606.607.00+6.9 ק”ג57-67 מ”מספרד 
66.703.907.507.60+1.3 ק”ג47-57 מ”מאיים קנריים 
66.704.107.107.30+2.5 ק”ג57-67 מ”מאיים קנריים 
65.603.607.107.10-1.0 ק”ג47/67 מ”ממרוקו 

10077.5075.00111.00110.40-0.5 מארזים250 גרם/מארזהולנדשרי
10059.3058.5086.6082.60-4.6 מארזים250 גרם/מארזספרדשרי

57.508.109.509.30-1.2 ק”ג גרמניהאשכול
56.004.707.507.30-3.3 ק”ג47 מ”מ+הולנדאשכול
311.4010.5013.9013.80-1.0 ק”גהולנדאשכול
56.304.907.507.00-6.4 ק”ג בלגיהאשכול
100310.60281.30303.40301.00-0.8 ק”גאיטליהאשכול
55.904.207.006.50-6.6 ק”ג47 מ”מ+ספרדאשכול

100133.30129.00186.90180.50-3.4 ק”ג תורכיהשוניםפלפלים
100159.30142.30165.20195.30+18.2 ק”ג70מ”מ+הולנדאדום
100142.50117.00154.40197.20+27.7 ק”ג70 מ”מ+ספרדאדום
100217.50176.50314.20305.20-2.9 ק”ג תורכיהאדום
100152.50135.80147.90162.10+9.6 ק”ג70 מ”מ+הולנדצהוב
100135.30117.60130.60148.80+14.0 ק”ג70 מ”מ+ספרדצהוב
100175.30143.00187.40192.10+2.5 ק”ג70 מ”מ+הולנדכתום
100145.40137.50142.40176.20+23.8 ק”ג70 מ”מ+ספרדכתום
100145.50125.40128.90148.00+14.8 ק”ג70 מ”מ+הולנדירוק
100130.10111.20128.60140.50+9.3 ק”ג70 מ”מ+ספרדירוק

100152.80117.30144.30164.20+13.8 ק”גספרדמיקס
10043.2041.2047.7048.60+1.9 ק”ג גרמניה גזרים

10047.7042.8050.0049.20-1.5 ק”גמארז של 1 ק”גגרמניה 
10052.1047.3050.7050.80+0.1 ק”ג בלגיה 

10096.8098.60103.30103.90+0.6 ק”ג גרמניהביו
10053.5048.6053.2057.00+7.0 אגדים גרמניהעם עלים
10058.6063.0058.9062.60+6.4 אגדים איטליהעם עלים

10063.4056.0068.6067.30-1.9 ק”ג גרמניה סלרי
3-48.5012.008.808.80-0.2 ק”ג איטליה שמיר

  5-68.106.908.208.20 ק”גאיטליהחלקפטרוזיליה
5-68.607.209.209.10-1.4 ק”גאיטליהמסולסל

.AMI-OBST & GEMUSE :מקור 
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מחירים סיטוניים של ירקות נבחרים בשוק רנג'יס* )פריז, צרפת(, שבוע 47 )22 עד 26 בנובמבר 2010(, באירו ליחידת מכירה

46/201047/2010מחיר לגודל פרי/יחידת מכירהמוצר/זן/צבע
שינוי שבועי 
 2010 47/46

באחוזים
11.351.350 ק”ג82-67 מ”מבלגיהעגבניות

11.101.155 ק”ג67-57 מ”ממרוקו
11.271.22-4 ק"ג67-57 מ”מספרד 

11.311.30-1 ק"גהולנדאשכול
11.351.5414 ק”גצרפתאשכול

14.705.006 ק”גמארז של 250 גרםצרפת
13.50 ק”גקטגוריה 1צרפתשרי אשכול

10.400.400 ק”גשק, 10 ק”גצרפתשונים, שטופיםתפו"א
10.580.580 ק”גקרטון, 12.5 ק”גצרפתשרלוט

10.680.680 ק”גקרטון, 12.5 ק”גצרפתשרי
10.950.90-5 ק”גמצריםבטטות

11.801.60-11 ק”גישראל
11.301.7232 ק”גקטגוריה 1, גדולספרדאדוםפלפלים

11.261.260 ק”גקטגוריה 1, גדול ספרדירוק
0.950.950אגדאגד, קטגוריה 1צרפתגזרים

10.360.360 ק”גשק, 10 ק”גצרפת
10.470.470 ק”גחבילות, 12 ק”גצרפת

104.504.500 אגדיםאגדצרפתשמירתבלינים
104.504.500 אגדיםאגדיבוא
104.504.500 אגדיםאגדיבוא

104.004.000 אגדיםאגדצרפתכוסברה
103.803.800 אגדיםאגדצרפתנענע

104.704.700 אגדיםאגדצרפתרוזמרין
104.204.200 אגדיםאגדצרפתפטרוזיליה

105.005.000 אגדיםאגדצרפתמרווה
106.506.500 אגדיםאגדצרפתטימין
10.650.7515 ק"גירוק, קטגוריה 1צרפתסלרי

.www.snm.agriculture.fr :מקור

מחירי FOT של ירקות נבחרים בהולנד, שבוע 47 )22 עד 26 בנובמבר 2010(, באירו לק"ג

% השינוי4746גודל פרימארזמקורזן
5G1.701.3031 ק”גספרדירוקפלפלים

5GG1.801.3039 ק”גספרד
5M1.801.0080 ק”גספרד

5G2.401.8033 ק”גספרדאדום
5GG2.401.9026 ק”גספרד
5M2.102.005 ק”גספרד

5G2.401.5060 ק”גספרדצהוב
5GG2.301.5053 ק”גספרד
5M1.801.3039 ק”גספרד

5G2.401.5060 ק”גספרדכתום
5GG2.401.7041 ק”גספרד

9x250 3.303.88-15 ספרדשריעגבניות
32.832.3023 ק”גאיטליהשמיר

51.701.5013 ק”גאיטליהמסולסלתפטרוזיליה
51.501.407 ק”גאיטליהחלקה

.Pricelist Joyfruit :מקור 
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מחירים של תבלינים ברשתות השיווק בבריטניה בשבוע 48 )25 - 29 באוקטובר 2010(, בליש"ט ליחידת אריזה

 Tesco Sainsbury Asda Morrisons M&S Waitrose   Co-op
מקורמחירמקורמחירמקורמחירמקורמחירמקורמחירמקורמחירמקורמחיר

ספרד0.89ספרד0.70ישראל0.50ריחן 25 גרם
תורכיה0.79ריחן 28 גרם
ישראל0.79ריחן 30 גרם
ישראל1.69ריחן 80 גרם

ספרד1.17ריחן אגד 100 גרם
ישראל0.89עירית 15 גרם
מצרים0.700.89תורכיה0.50פורטוגל0.68עירית 25 גרם

ספרד0.89כוסברה 20 גרם
ישראל0.80קניה0.89קפריסין0.70מצרים0.50כוסברה 25 גרם
ספרד0.79כוסברה 30 גרם
ספרד1.69כוסברה 80 גרם

קניה1.49כוסברה אגד 120 גרם
ספרד1.19פורטוגל1.08כוסברה אגד 80 גרם

מצרים0.89פטרוזיליה 25 גרם
פטרוזיליה חלקה 

ישראל200.85 גרם

פטרוזיליה חלקה 
אנגליה0.80אנגליה250.50 גרם

פטרוזיליה חלקה 
ספרד280.79 גרם

פטרוזיליה חלקה 
קפריסין1.19ספרד1.28ספרד1.28אגד 80 גרם

פטרוזיליה 
קניה0.58מסולסלת  30 גרם

פטרוזיליה 
אנגליה0.79מסולסלת 25 גרם

פטרוזיליה מסוסלת 
איטליה0.50מצרים350.68 גרם

פטרוזיליה מסוסלת 
אנגליה400.70 גרם

פטרוזיליה מסוסלת 
ספרד801.59 גרם

פטרוזיליה מסוסלת 
תוניס1.28אגד 80 גרם

קניה0.79קפריסין0.70שמיר 15 גרם
מצרים0.50תורכיה0.68מצרים0.68שמיר 25 גרם

ישראל0.50טימין לימוני 25 גרם
ישראל0.89ישראל0.70נענע 25 גרם
צרפת0.79נענע 28 גרם
ישראל0.79נענע 30 גרם

ישראל0.79רוזמרין 15 גרם
אנגליה0.79רוזמרין 20 גרם
מרוקו0.89ספרד0.70רוזמרין 25 גרם
מרוקו0.79רוזמרין 30 גרם
ישראל0.68מרווה 20 גרם
ספרד0.50מרווה 25 גרם
ישראל0.70טרגון  25 גרם
ספרד0.79ספרד0.68טימין 15 גרם
מצרים0.89ספרד0.70ספרד0.50טימין 25 גרם
מצרים0.80טימין 30 גרם

.MIS :מקור


