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דו"ח זה... )7 עמודים(
שערכו  מסיור  ודו"ח  ומישראל  מסין  הפומלו  יצוא  על  דיווח  זה  בדו"ח 
יעקב הרצנו ושוקי קנוניץ בספרד המביא התרשמויות מגידול האור והמור 

בספרד )זנים וכנות והוצאות גידול( ומסקנות מעשיות לענף.
מישראל,  ההדרים  יצוא  על  השוטף  הדיווח  את  מביאים  אנו  בנוסף, 
מהשוק  ודיווח  באירופה  הסיטוניים  בשווקים  המחירים  התפתחות 

להדרים ברוסיה.

 חג שמח וקריאה מהנה !
אזהרה: 

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

יצוא פרי הדר מישראל - שבוע 14, 2007/08
בשבוע 14 )30.3.08 - 5.4.08( יוצאו מישראל כ-3,300 טון הדרים. בעיקר 

אפילים כ-1,200 טון וסנרייז כ-1,700 טון.

מתחילת העונה ועד סוף שבוע 14 יוצאו מישראל כ-157 אלף טון הדרים 
בהשוואה לכ-148 אלף טון בתקופה המקבילה אשתקד. העונה יוצאו עד 
כה בעיקר סנרייז כ-50,500 טון, שמוטי וסנטינה כ-16,800 טון כל אחד, 
סוויטי כ-14,500 טון, אור כ-11,400 טון ואשכוליות לבנות כ-11,000 טון. 

בהשוואה לתקופה המקבילה בעונה שעברה חלה עליה ביצוא האשכוליות, 
וביצוא  הסנרייז(  ביצוא  וכ-17%  הלבנות  האשכוליות  ביצוא  )כ-36% 
הפומלית )בכ13%(. העליה ביצוא הפומלית חלה למרות ירידה של כ-930 
מסך  כ-38%  היווה  טון,  כ-5,554  ליפן,  הפומלית  יצוא  ליפן.  ביצוא  טון 

יצוא הפומלית מישראל. 

בהשוואה לתקופה המקבילה בעונה שעברה: ירד יצוא השמוטי, כ-16,780 
העונה  טון  כ-11,400  האור,  יצוא  טון,  לכ-23,836  בהשוואה  העונה  טון 

בהשוואה לכ-12,500 טון ויצוא הפומלית ליפן ירד בכ-14%.

יצוא פרי הדר מישראל בשבוע 14, בטונות

שינוי ב-%מצטברשבועזן
142007/082006/072005/0606/07-07/08

16,78023,83616,985-30%           שמוטי         
1,1912,7646231,121344%אפילים        
1,5121,7211,203-12%           טבורי         

34610,9518,03210,45936%אשכ' רגילות   
1,73750,56643,20646,40917%סנרייז        
520%                                 רי-רובי       
14,52312,87312,58613%           סוויטי        

3,9691,9702,145101%           לימון צהוב    
30252520%           לימקואט       
3652720650-9%קומקואט       

246357307-31%           ליים          
5,1465,4195,236-5%           טופז/טנגור    
9,2449,3636,507-1%           מינאולה       
16,76516,30212,4433%           סנטינה        
9479046445%           מורקוט        
9681,029710-6%           סצומה         
1,08780279036%           מיכל          
0%                      122           אדמוני        
53199113-73%           וינולה        
443128188-66%הדס           
1,31166528997%           אורה          
31,6562,1941,140-25%מור           
211,39812,4726,911-9%אור           

54348735411%           ראשון         
52%-           2450           מירב          

322,5092,1642,16516%פומלו לבן     
490%                                 פומלו טהיטי   
2,8952,6193,17611%           פומלו אדום    
3,318156,704148,160132,6576%סה"כ          

יצוא עונתי ליפן, בתיבות

שינוי ב-%מצטברזן
2007/082006/072005/0606/07-07/08

              280,772              שמוטי                                  
25,280ולנסיה

1,328171,296              אשכוליות לבנות                        
427,250498,512470,400פומלית                                 

2,6887,8904,116פומלו אדום
מקור: ענף ההדרים, מועצת הצמחים.

לקבלת דוח ההדרים 
שלחו את כתובתכם לדוא"ל: 

       dianal@moag.gov.il
אם אינכם יכולים לקבל את הדוח בדוא"ל, ניתן לקבלו 

בדואר או בפקס. אנא העבירו אלינו את הפרטים 
למשלוח.

תודה!

חג שמח
צוות היחידה לחקר שווקים

אביב הגיע פסח בא...
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מחירים סיטוניים באנגליה )ניו קובנט גרדן, לונדון(

משקל
תיבה בק"ג

שינוי בהשוואהשבוע 13 )2008(
לשבוע 11

מחיר )פנס/ק"ג( באותו שבוע
ב-2006ב-2007פנס לק"גאירו/תיבה

אשכוליות
ורודות/אדומות

אשכוליות לבנות

תפוזים

קליפים

קומקווט
שער חליפין לאירו
שער חליפין לדולר

מחירים סיטוניים בגרמניה )ממוצע של 7 שווקים שונים(

משקל
תיבה בק"ג

שינוי בהשוואהשבוע 13
לשבוע 11

מחיר )אירו/ק"ג( באותו שבוע
ב-2006ב-2007אירו לק"גאירו לתיבה

אשכוליות
צבעוניות

תפוזים
קליפים

שער חליפין לדולר

מחירים סיטוניים בצרפת )רנג'יס, פריס(

משקל
תיבה בק"ג

מחיר )אירו/ק"ג( באותו שבועשינוי בהשוואהשבוע 13
ב-2006ב-2007שבוע 11אירו לק"ג*אירו לתיבה

אשכ' ורודות/אדומות
תפוזים
קליפים

קומקוואט
שער חליפין לדולר

*   המחירים מהשוק הסיטוני בצרפת מדווחים באירו לק"ג.
.ZMP, Fresh Produce Consortium, Rungis Hebdomadaire :מקורות

13.510.10.597%0.500.56תורכיה-סטאר רובי מניין 45/40
1712.10.560%0.740.85ארה"ב ורודות

159.50.500%ספרד-סטאר רובי מניין 45/35
13.58.20.480%0.48תורכיה מניין 40/35

188.20.360%0.360.50קפריסין מניין 40/35
158.20.431%0.60ישראל 40/35

1510.80.570.430.40ספרד 
1510.10.538%0.400.38מצרים
1511.40.6013%0.420.40מרוקו
159.90.528%ישראל
1014.61.150.731.05ספרד 
1014.61.150%מרוקו

98.50.754%0.53תורכיה-מיניאולה
1516.10.85ארה"ב-מיניאולה

27.32.880%3.252.88דרא"פ
0.79
0.50

13.511.00.81-3%0.790.87תורכיה-אדום/ורוד
13.512.80.95-3%0.890.84ספרד-אדומות

1715.80.93-3%1.011.09פלורידה-ורודות
1514.00.932%0.840.82ספרד-נבל לייט

1015.31.530%1.251.03ספרד-פורצ'ן
0.63

1717.91.050%1.001.20פלורידה  )40 פירות(
1515.01.000%0.85ספרד- נבל לייט 4
1-X  1016.01.601%1.00ספרד-פורצ'ן

28.04.000%3.50ישראל/ספרד
0.63

 התפתחות המחירים בשווקים הסיטוניים 
באירופה בשבוע 13, 2007/08

כלל  בדרך  נמוכים  היו  העונה   13 בשבוע  האשכוליות  של  המחירים 
מהמחירים בשבוע 13 ב-2007 וב-2006.

 אשכוליות צבעוניות

בשוק הסיטוני ניו קובנט גרדן בלונדון דווח על מחירים של אשכוליות 
צבעוניות מתורכיה ומארה"ב 0.59 ליש"ט ו-0.56 ליש"ט לק"ג, בהתאמה. 
מחיר הסנרייז מארה"ב נמוך בשיעור ניכר מהמחיר בשבועות המקבילים 

ב-2007 וב-2006. 

בשווקים הסיטוניים בגרמניה דווח על מחיר של 0.93 אירו לק"ג אשכוליות 
ורודות מפלורידה )15.8 אירו לתיבה( ו-0.81 אירו לק"ג אשכוליות צבעוניות 
מתורכיה. מחירן של האשכוליות מפלורידה נמוך ב-8% - 15% מהמחיר 

בשבועות המקבילים ב-2007 וב-2006.

בשוק הסיטוני רנג'יס בפריס דווח על מחיריהן של אשכוליות צבעוניות 
מהמחיר  בכ-5%  גבוה  לתיבה(,  אירו  )כ-18  לק"ג  אירו   1.05 מפלורידה, 
בשבוע המקביל ב-2007 ונמוך בכ-13% מהמחיר בשבוע המקביל ב-2006. 

יצוא אשכוליות מפלורידה ומתורכיה, במיליוני תיבות

משקל תיבהמקור
שינוי ב-%מצטבר
2007/0807/08-06/0707/08-05/06

4.414%110%כ-17 ק"גפלורידה
51%-1.5-34%כ-13.5 ק"גתורכיה

מזה 90% למזרח אירופה
מקור: CIRAD שבוע 15

אשכוליות לבנות

של  סיטוניים  מחירים  על  דווח  בלונדון  גרדן  קובנט  ניו  בשוק הסיטוני 
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אשכוליות לבנות מישראל, כ-0.43 ליש"ט לק"ג )8.2 אירו לתיבה(, בדומה 
למחיר בשבוע 11 השנה ונמוך בכ-30% מהמחיר בשבוע המקביל ב-2006.

מחירן של האשכוליות הלבנות מתורכיה היה 0.48 אירו לק"ג )8.2 אירו 
הלבנות  האשכוליות  של  ממחירן  גבוה  ק"ג(  כ-13.5  של  במשקל  לתיבה 

מישראל. 

CIRAD מדווח בשבוע 15 על המחירים הבאים ליבואן בצרפת:
אשכוליות מתורכיה מניין 45-40: 8 - 8.5 אירו לתיבה.

סטנדרטית  באיכות   Rio Red - Flame תיבת  מפלורידה:  אשכוליות 
מפלורידה מניין 40, ב-13 - 13.5 אירו, מניין 48, 12.5 - 13.5 אירו. תיבת 
Rio Red - Flame באיכות פרמיום מניין 40: 14 - 15 אירו, מניין 48: 14 

אירו.

אשכוליות מישראל: מניין 40 ב-12 - 13 אירו לתיבה, מניין 45: 11 - 13 
אירו לתיבה.

עוד מדווח CIRAD בשבוע 15 על קצב מכירות רגיל לעונה בצרפת ועל שיפור 
בצפון אירופה. היקף המשלוחים מכל המקורות ממשיך להצטמצם. ההיצע 
מצטמצמים  מפלורידה  המשלוחים  ביותר,  מוגבל  ומקפריסין  מתורכיה 
אף הם, אך גבוהים מעט מהצפי. היקף המשלוחים מפלורידה דומה לזה 
שבתקופה המקבילה אשתקד. המלאים רגילים לעונה וצפוי כי המחירים 
ישארו יציבים. משלוחים ראשונים מהחצי הדרומי של כדור הארץ יגיעו 

בתחילת מאי ויגדלו באופן משמעותי החל משבוע 20. 

תפוזים
המחירים של התפוזים בשבוע 13 העונה היו בדרך כלל גבוהים מהמחירים 

בשבוע המקביל ב-2007 וב-2006.

בשוק הסיטוני ניו קובנט גרדן בלונדון דווח בשבוע 13 על מחיר של 0.52 
ליש"ט לק"ג )10 אירו לתיבה( תפוזים מישראל.

המחירים של התפוזים מישראל היו נמוכים בהשוואה למחירי התפוזים 
מספרד )0.57 ליש"ט לק"ג( וממרוקו )0.60 ליש"ט לק"ג( ודומים למחירי 

התפוזים ממצרים.

מחירי התפוזים )מספרד, ממצרים וממרוקו( היו גבוהים בשבוע 13 ב-33% 
- 50% בהשוואה למחירים בשבועות המקבילים ב-2006 וב-2007.

בשווקים הסיטוניים בגרמניה דווח על מחירים של נבלייט מספרד, 0.93 
 14%  - ב-11%  וגבוהים  השנה   11 בשבוע  למחירים  דומים  לק"ג,  אירו 

מהמחירים בשבוע 13 ב-2007 וב-2006.

בשוק הסיטוני בפריס דווח על מחירים של נבלייט מספרד, 1 אירו לק"ג, 
גבוה בכ-18% מהמחיר בשבוע 13 ב-2006.

הנבלייט  עונת  לעונה.  רגילים  הביקושים  כי   15 בשבוע  מדווח   CIRAD
ב-10%  נמוך  היה   15 בשבוע  ההיצע  מהרגיל,  מוקדם  מסתיימת  מספרד 

- 15% מהממוצע. היצע הנבלייט בחודש מאי יהיה מוגבל ביותר.

הקטיף באזור ולנסיה הסתיים בשבוע 15. יבול הוולנסיה בספרד נמוך בכ- 
20% מהממוצע. למרות ירידה קלה במחירים, מחיר הוולנסיה עדיין גבוה 

בכ-40% מהממוצע. משלוחי הוולנסיה ממרוקו יציבים.

מכירות מצטברות של תפוזים בצרפת, בטונות

זן/מקור
שינוי ב-%מצטבר

2007/0807/08-06/0707/08-05/06

9%-52,400-16%נבלייט ספרד

64%-1,800-45%ולנסיה ספרד

38%-3,800259%מרוקו

מקור: CIRAD שבוע 15 

קליפים
בדומה למרבית הדיווחים אודות התפוזים, המחירים של הקליפים בשבוע 

13 השנה היו גבוהים מהמחירים בשבוע 13 בשנת 2007 ובשנת 2006. 

בשוק הסיטוני ניו קובנט גרדן בלונדון נמכרו קליפים מספרד וממרוקו ב-
1.15 ליש"ט לק"ג )14.5 אירו לתיבה(. מחירי הקליפים מספרד היו גבוהים 
ניו קובנט גרדן  בשוק הסיטוני  בכ-60% מהמחירים בשבוע 13 ב-2007. 
בלונדון דווח בשבוע 13 לראשונה גם על מחירים של מינאולה מארה"ב, 

כ-0.75 ליש"ט לק"ג )כ-8.5 אירו לתיבה במשקל 9 ק"ג(.
לק"ג,  אירו  ב-1.53  מספרד  פורצ'ן  נמכר  בגרמניה  הסיטוניים  בשווקים 
ב-2007  המקבילים  בשבועות  מהמחירים   49%  - ב-22%  גבוה  זה  מחיר 

וב-2006. 

לק"ג,  אירו  ב-1.6  מספרד  פורצ'ן  נמכרה  בפריס  רנג'יס  הסיטוני  בשוק 
בהשוואה ל-1 אירו לק"ג ב-2007.

CIRAD מדווח בשבוע 15 על היצע מוגבל של אור מישראל ועל מחיר 
ליבואן בצרפת של 1.8 - 2.2 אירו לק"ג אור מישראל.

עוד מדווח CIRAD בשבוע 15 על שוק מוגבל לקליפים, הן הביקוש והן 
ההיצע מצומצמים ביותר.

המחירים  ומקפריסין.  מספרד  )טופז(  אורטניק  של  בעיקר  הוא  ההיצע 
ו-0.8  לק"ג קליפים מספרד  אירו   1.1  -  1 היו   15 ליבואן בצרפת בשבוע 
בנוסף היצע של כמויות מוגבלות של אור  אירו לק"ג קליפים מקפרסין. 
בצרפת  ליבואן  הנודרקוט מספרד  ונדורקוט מספרד. מחירו של  מישראל 

כ-2 אירו לק"ג.

מכירות מצטברות של קליפים בצרפת, בטונות

שבועזן
שינוי ב-%מצטבר

07/0807/08-06/0707/08-05/06

21%-119,500-34%אורטניק מספרד

34%-117,8508%פורצ'ן מספרד

מקור: CIRAD שבוע 11

השוק להדרים ברוסיה -
דיווח של חברת SORUS, שבוע 12, 2008

תפוזים

מלאים ישנים של תפוזים ממרוקו נמכרו ב-1.05 דולר לק"ג סנגואינה ו-
1.11 דולר לק"ג סלוסטיאנה. המשלוחים החדשים בשבוע 12 היו באיכות 

ירודה ונמכרו ב-1.22 דולר לק"ג, בהשוואה ל-1.27 דולר לק"ג בשבוע 11.

נמכרו  הקטנים  מהמניינים  הפירות  יציב.  היה  ממצרים  לוולנסיה  השוק 
ב-1.08 - 1.16 דולר לק"ג במוסקבה ובסנט פטרבורג, המניינים הגדולים 

נמכרו ב-1.16 - 1.45 דולר לק"ג.

קליפים

)טופז(  אורטניק  לק"ג,  דולר   1.67  - ב-1.58  נמכרו  מפקיסטן,   kinnows
על  מישראל שמרו  לק"ג. הקליפים  דולר  ב-2.29  נמכרו  וממרוקו  מספרד 

רמת מחיר של 2.2 דולר לק"ג, צויין כי הפרי היה קשה לקילוף.

לימונים

ובסנט  במוסקבה  לק"ג  דולר  ב-2.9  נמכרו  ומספרד  מתורכיה  לימונים 
פטרבורג. בשבוע 12 לא היה ביקוש ללימונים הקטנים מתורכיה, בשונה 

משבוע 9 בו ניתן היה למכור פירות בכל גודל.
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אשכוליות
השוק לאשכוליות היה יציב בשבוע 12, פירות גדולים מתורכיה נמכרו ב-

1.58 דולר לק"ג וקטנים ב-1.46 דולר לק"ג. 

הערה:
SORUS. למרות שאין לנו בקרה על אמינות הדיווח,  הדיווחים לקוחים מאתר החברה הרוסית 
בחרנו להביא את הדיווח לאור הקושי באיתור מידע על השוק הרוסי מחד והעניין הגובר בשוק 

זה מאידך. לעיתים לא ברור אם המחיר המצוטט הוא ליבואן או לצרכן.

.sorus.ru ,24.3.2008 :מקור

מחירים סיטוניים של פרי הדר בסנט פטרבורג )רוסיה( 
ב-24.3.2008

משקל 
גודל פריתיבה בק"ג

מחיר ק"גמחיר לתיבה 
בדולרבדולרברובל

תפוזים
158-6390171.11ולנסיה ממרוקו

קליפים
10370161.58סצומה ארגנטינה

10120-75300131.28אורטניק ספרד
1010-6750323.21אפורר מרוקו

301.281.28פומלו - מסין )מחיר לק"ג(

שער חליפין דולר לרובל: 23.38
.sunway המחירים לקוחים מהאתר של חברת

 Sunway קבוצת
מקום מושבה של קבוצת sunway בסנט פטרבורג. אחת מהחברות הגדולות 
הפעילות בשוק התוצרת הטריה ברוסיה. פעילות החברה כוללת גידול תוצרת 

חקלאית טריה והיבוא שלה לרוסיה, וכן ההובלה האחסון והשיווק.

 www.sunway-online.ru :מקור

יצוא פומלו מסין ומישראל
בשנים האחרונות אנו עדים לעליה ביבוא הפומלו מסין לאיחוד האירופי 
בשיעורים מרשימים. נתוני היצוא של פומלו נרשמים יחד עם נתוני היצוא 
של האשכוליות, אך האשכולית אינה פרי נפוץ בסין. מרבית היבול ומרבית 
ולפומלו  לאשכוליות  המשותף  המכס  קוד  תחת  המדווח  מסין  היצוא 

)08054000( הוא של פומלו.

האשכוליות  מיבול  בלבד  אחוזים  כשני   USDA-ה של  אומדנים  פי  על 
והפומלו, שעיקרו כאמור פומלו, בסין מופנים ליצוא.

 2007/08 בעונת  בסין,  )פומלו(  האשכוליות  ליבול   USDA-ה של  התחזית 
היא כ-2.2 מיליון טון, מתוכם ייוצאו כ-110 אלף טון. בעונת 2005/06 היה 

היבול כ-1.9 מיליון טון והיצוא כ-27 אלף טון בלבד.

בתרשים מס' 1 מוצגים נתוני יצוא חודשיים מסין של אשכוליות )פומלו( 
בשנים 2005 - 2007 )הנתונים התקבלו מד"ר עזרא שושני, נספח חקלאי 
מכ-22  מסין התרחב  )פומלו(  יצוא האשכוליות  בסין(.  ישראל  בשגרירות 
אלף טון בשנת 2005 לכ-83 אלף טון בשנת 2007 )נתונים שנתיים(. מרביתו 

של היצוא בתקופת החודשים שבין אוקטובר לדצמבר.

המכשולים העיקריים להתפתחות נוספת של יצוא ההדרים מסין הם קשיים 
בטיפול בפרי אחרי הקטיף ושמירה על שרשרת הקירור. החל מנובמבר 2007 
 ,AQSIQ )China’s quarantine agency( ,דורשת סוכנות ההסגר של סין
כי פירות המופנים ליצוא יהיו מפרדסים ומבתי אריזה רשומים הנתונים 
לפיקוח על שימוש בחומרי הדברה ושאריותיו. עד לקבלת ההחלטה, נעשה 

יצוא ההדרים מסין למדינות דרום מזרח אסיה ולרוסיה - שוק היעד השני 
בחשיבותו ביצוא פומלו ב-2006 - באמצעות בתי אריזה שאינם נמצאים 

תחת פיקוח.

בעונות  יעדים  לפי  מסין  )פומלו(  האשכוליות  יצוא  מוצג   1 מס'  בטבלה 
היתה   2005/06 בעונת  בחשיבותו  הראשון  היעד  ו-2005/06.   2004/05
הולנד, אליה יוצאו כ-17 אלף טון. הולנד משמשת כשער למערב אירופה, 
ממנה מיוצאים הפירות מחדש למדינות שונות במערב אירופה. היעד השני 

בחשיבותו היתה רוסיה אליה יוצאו כ-15 אלף טון.

טבלה מס' 1: יצוא אשכוליות )פומלו( מסין 
2004/05 ו-2005/06, בטונות

2005/06יעד2004/05יעד
0ארה"ב0ארה"ב

17,161הולנד7,127הונג קונג 
15,282רוסיה7,044רוסיה 
4,481הונג קונג3,836הולנד
2,852בלגיה3,607קנדה
2,671קנדה1,309בלגיה
1,271מלזיה669צרפת

1,144רומניה583מאקאו
1,046פילפינים504מלזיה

1,013גרמניה465פילפינים
725סינגפור441סינגפור
47,646אחרים25,585אחרים

2,905אחרים לא רשומים1,200אחרים לא רשומים
50,551סה"כ26,785סה"כ

USDA :מקור

בעונות  האירופי  לאיחוד  מסין  )פומלו(  אשכוליות  של  החודשי  היבוא 
2006/07 - 2004/05 ונתונים חלקיים לעונת 2007/08 מוצגים בתרשים מס' 
2 בעמוד 5. יבוא האשכוליות )פומלו( מסין לאיחוד האירופי עלה מכ-3,000 
טון בעונת 2004/05 לכ-22 אלף טון בעונת 2006/07. בעונת 2007/08 )עד 
דצמבר 2007( יובאו כ-29 אלף טון. עיקר היבוא מתבצע בחודשים נובמבר 
עד ינואר. בנובמבר ובדצמבר 2007 יובאו לאיחוד האירופי כ-13 אלף טון 
וכ-11 אלף טון, בהתאמה. ערך היבוא CIF נע, בדרך כלל, בין כ-500 אירו 
בכמות   ,170%  -  70% המרשים,  הגידול  למרות  לטון.  אירו  לכ-790  לטון 
היבוא בחודשים אוקטובר-דצמבר 2007 בהשוואה לחודשים המקבילים ב-
2006, ירד בחודשים אוקטובר עד דצמבר ערך היבוא ב-8% - 16% בלבד.

תרשים מס' 1: יצוא חודשי של אשכוליות )פומלו( 
מסין בשנים 2005 - 2007, בטונות

0
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בטונות

  דצמ'     נוב'   אוק'   ספט'  אוג'    יולי    יוני    מאי    אפר'   מרץ   פבר'   ינואר
מקור: ד"ר עזרא שושני, נספח חקלאי בשגרירות ישראל בסין
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בתרשים מס' 3 מוצג המחיר הממוצע Free on Truck של פומלו מסין 
אצל היצואנים מהולנד בעונות 2006/07 ו-2007/08 )כפי שהתפרסמו באתר 
freshplaza.com(. המחירים שנלקחו ממחירונים של היצואנים ההולנדים 
אינם מדוייקים, ויכולים לשמש ללימוד מגמות בלבד. בעונת 2006/07 היה 
המחיר קבוע למדי כ-0.8 אירו לק"ג. תקופת הדיווח ב-2006/07 היא בין 
שבוע 45 )תחילת נובמבר( לשבוע 3 )אמצע ינואר(. בעונת 2007/08 דווחו 
מחירים בין 0.8 ל-1 אירו לק"ג בשבוע 43 עד שבוע 49 ומחירים בין 1 ל-1.2 

אירו לק"ג בשבוע 3 עד שבוע 10 )אמצע מרס(.

בתרשים מס' 4 מוצגים המחירים הממוצעים Free on Truck של פומלו 
ו-2007/08   2006/07  ,2005/06 בעונות  מהולנד  היצואנים  אצל  מישראל 
ההדרים  ענף  ידי  על  שדווחו  כפי  היצוא  וכמויות   ,)freshplaza.com(
במועצת הצמחים - ישראל. יצוא הפומלו האדום מישראל בעונת 2007/08 
הסתכם בכ-2,900 טון בהשוואה לכ-2,600 טון ו-3,200 טון בעונות 2006/07 

ו-2005/06, בהתאמה.

בעונת 2007/08 בולט הגידול בהיקף היצוא בשבועות הראשונים של העונה 
)אמצע ספטמבר עד אמצע/סוף אוקטובר(. 

העונה  בתחילת  המחירים  בין  להשוות  ניתן  לא  נתונים,  היעדר  בשל 
בשתי  לה.  שקדמו  העונות  בשתי  המחירים  לבין   )2007/08( האחרונה 
העונות הקודמות, 2005/06 ו-2006/07, נעו המחירים בין 1.4 אירו לק"ג 
ינואר(.  )תחילת   1 בשבוע  לק"ג  אירו  ל-1  אוקטובר(  )תחילת   40 בשבוע 
מהשוואה בין המחירים בתקופה שבין אוקטובר לינואר בעונות 2005/06 
ו-2006/07 בולטת ירידת המחירים ב-2006/07, שיעור הירידה נע בין 8% 

ל-17%. 

מהשוואת המחירים של הפומלו מישראל ומסין בהולנד בעונות האחרונות 
ו-2006/07 היה  כי עד שבוע 50 בעונות 2005/06  נראה   )5 )תרשים מס' 
הישראלי.  הפרי  של  ממחירו  משמעותית  נמוך  מסין  הפומלו  של  מחירו 
העונה  בחלקה הראשון של  מישראל  פומלו  של  נתוני מחירים  בידנו  אין 
האחרונה. בחלקה השני של העונה האחרונה )שבועות 3 - 8( היה מחירו של 

הפומלו מסין גבוה בדרך כלל ממחירו של הפומלו מישראל. 

מקורות:
ד"ר עזרא שושני, נספח חקלאות בשגרירות סין,

Eurostat, Freshplaza, USDA

תרשים מס' 2: יבוא בטונות וערך יבוא CIF של 
EU-15 אשכוליות )פומלו( מסין לאיחוד האירופי

תרשים מס' 3: מחירים ממוצעים FOT של פומלו 
מסין בהולנד, אירו לק"ג
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תרשים מס' 4: יצוא של פומלו מישראל בטונות 
וערך היצוא FOT בהולנד

תרשים מס' 5: השוואת מחירים FOT של פומלו 
מישראל ומסין בהולנד
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 אור ומור בספרד - סיכום ומסקנות מעשיות
דו"ח סיור 18-24.2.2008

יעקב הרצנו ושוקי קנוניץ - המחלקה להדרים, שה"ם

מטרות הסיור

גודלו,  והמור בספרד, טעמו,  ולימוד איכות הפרי של האור  התרשמות   .1
הפרי,  וצורת  צבע  מוצקות,  זרעים,  מספר  והפילוח,  ההתקלפות  קלות 

מועדי הבשלה.
של  לניבה  כניסה  מהירות  סרוגיות,  היבולים,  רמת  ולימוד  התרשמות   .2
שני הזנים, ורמת הידע שיש לספרדים בדרכים לשיפור היבול והקטנת 

הסרוגיות.
התרשמות ממידת ההתלהבות של מגדלי ההדרים בספרד משני הזנים,   .3
היקפים  באיזה  כן,  אם  הזן.  את  להרחיב  בספרד  נטייה  קיימת  והאם 

ובאיזו מהירות.
בהסכם  עומד  האור,  של  הספרדי  הזכיין   ,AMC מידה  באיזה  לבדוק   .4
מבחינת גודל השטח הנטוע של אור בספרד עליו הוא התחייב בהסכם עם 
ישראל, ובאיזה מידה הוא מצליח למנוע או להכפיף אליו את הפרדסנים 

שנטעו באופן לא חוקי. 
התרשמות מגידול זנים חדשים וכנות חדשות בספרד.  .5

אזורי הגידול בהם ביקרנו וסיירנו

דרום ספרד, גבול פורטוגל - תנאי האקלים נוחים מאד לגידול הדרים. 
וזרם הגולף העובר  בזכות הקרבה לאוקיינוס האטלנטי,  האקלים ממוזג 
בסמוך. כמות משקעים שנתית כ-650 מ"מ. כמעט ואין אירועי קרה. הפרי 

מבכיר בהבשלתו.
האזור נחשב לחדש יחסית בגידול הדרים. חלק גדול מהפרדסים נטועים 

בחוות גדולות השייכות לחברות גדולות.
בשטח  זן,  בהחלפת   ,AMC בהסכמת  הנטועות  אור  חלקות  מספר  באזור 

כולל של כ-1,000 דונם. 
טופז,  ולנסיה,  הזנים  של  מניבות  בחלקות  מתבצעת  לאור  הזן  החלפת 

סלוסטיאנה, וטבורי בשיטה של הרכבת טלאי על ענפי הזן הקיים.
אזור מורסיה - אזור הררי, הנחשב לצחיח )60 מ"מ בשנה(. מליחות המים 
די גבוהה )E.C 3-4.(. השקייה בכל ימות השנה. באזור נמצאת חלקת האור 
המבוגרת ביותר בספרד - בגיל 6, מניבה, על כנת מקרופילה. גודל החלקה 
כ-500 דונם. קיים במקום גוש נוסף של אור שטרם מניב בגודל של 500 

דונם. 

אזור הותיק של גידול ההדרים בספרד. מאופיין בריבוי  אזור וולנסיה - 
הפרי  גדולות.  חברות  ולא  פרטיים  לאנשים  גדולות ששייכות  לא  חלקות 

בטעם מעולה, ואיכות גבוהה: פרי מוצק, חלק, הבשלה מאוחרת בהשוואה 
והיבול  הפרי  גודל  לישראל.  בהשוואה  וגם  בספרד  אחרים  גידול  לאזורי 

נמוכים במקצת בהשוואה לישראל. 

זנים וכנות חדשות בספרד

זנים חדשים 
סוף  של  בשווקים  האור  של  העיקרי  המתחרה   - )אפורר(  נדורקוט   .1
העונה. מקור הזן במרוקו. מוצאו לא ברור. התגלה בסמוך לכפר אפורר. 
עונת הקטיף של מרבית הפרי: פברואר - אפריל. לפרי צורה וצבע אדום 
אטרקטיבי, מתקלף ומתפלח בקלות. הדעה הרווחת בקרב הספרדים עימם 
נחות בהשוואה לטעם האור  שוחחנו היא כי טעמו של האפורר טוב אך 

)קרומי הפלחים יותר קשים ועבים(.
רגיש  אינו  שנה(,  כל  לדונם  טון  ל-6   4 בין  נע  )היבול  מאד  פורה  הזן 
לאלטרנריה. בסמיכות לזנים מפרים )נובה, אורטניק, קלמנטינות, פורצ'ן, 
ולנסיה וסטאר רובי( יש זרעים. תכונה זו גורמת לקושי בקבלת פרי ללא 

זרעים כפי שדורש השוק, בעיקר בחלקות הסמוכות לזנים הנ"ל.
 2( דונם   50,000  - כ-40,000  הוא  בספרד  נדורקוט  של  הנטוע  השטח 
מיליון עצים(. זו כמות העצים המקסימלית המותרת בהסכם שבין ספרד 

למרוקו. 

2. קלמנרובי - מוטציה מקומית של אורוגרנדה. מנדרינה מאד מוקדמת. 
פרי  גודל  לדונם.  טון  כ-3   - יבולים  ספטמבר.  של  השני  בשבוע  הבשלה 

בינוני. הזן פטנטי. תמלוגים - 2.75 אירו לשתיל.

אור - חלקה מניבה באזור מורסיה, 21.2.2008

צילום: שוקי קנוניץ

חלקת מור מניבה באזור ולנסיה, 22.2.2008

צילום: שוקי קנוניץ

מור ואור מחלקות באזור ולנסיה, 22.2.2008

צילום: שוקי קנוניץ

מור

אור
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- תחילת  אוגוסט  סוף  - סצומה מוקדמת. קטיף  איגואסאקי  סצומה   .3
ספטמבר.

4. טבוריים אפילים פאוול, צ'יזלט - הבשלה פברואר - מאי. זנים פטנטים 
אוסטרליים. תמלוגים - 1.2 אירו לשתיל. 

Betera .5 - קו חדש של לימון. כנראה מוטציה של פינו. דומה מאד לפינו 
אך העצים קטנים יותר. זן פטנטי. תמלוגים - 25 סנט אירו לשתיל. מחיר 

שתיל - 5.5 אירו ללא תמלוגים.

כנות
Forner Alcaide מס' 5 - מכלוא של תלת עלה עם קליאופטרה. הכנה חצי 

מננסת, מתאימה לקרקעות גירניות ומלוחות.

הוצאות גידול בספרד )אירו לדונם(

תפוזים - 600 אירו לדונם. קלמטינות - 700 אירו לדונם. קלמנרובי )וזנים 
עתירי עבודה נוספים( - 1,000 אירו לדונם בגלל דילול ידני שעולה כ-150 

אירו לדונם.
עלות ההשקייה - 70 אירו לדונם )10% מהוצאות הגידול(.

 
סיכום 

1. טעם, צורה, זרעים, ומועדי הבשלה של אור ומור 
באזור  מקרופילה  על  אור  מצויין.  בספרד  ומור  אור  של  הפירות  טעם   
שנפגעה  מור  חלקת  למעט  מור,  לגבי  כנ"ל  מאד.  טוב  בטעם  מורסיה 
בסמוך  מור  חלקת  )למעט  זרעים  חסרי  הגדול  ברובם  הפירות  בקרה. 
לחלקת קלמנטינה(. גודל הפרי בינוני. הבשלת הפרי בדרום ספרד בדומה 
הזנים.  בשני  העונה  את  להאריך  שניתן  נראה  ולנסיה  באזור  לישראל. 

המור כצפוי יותר אפיל.

2. כניסה לניבה, יבולים, סרוגיות 
גבוה  אינו  היבול  מורסיה.  באזור  מניבה  אחת  חלקה  קיימת  באור   
נכנסו  די צעירות וטרם  2.5 טון לדונם(. שאר החלקות   -  1.25( וסרוגי 
לניבה. סוגיית היבול והסרוגיות בזן אור 1 בספרד טרם התבהרה, והיא 

משמעותית ביותר לגבי המשך הרחבת הזן בספרד.
היבול,  להגדלת  שיטות  ביישום  רב  ידע  אין  לספרדים  כי  התרשמנו   

הקטנת הסרוגיות, ושיפור גודל הפרי.

3. הרחבת שטחי אור ומור בספרד 
 AMC קיימת מגמה של הרחבת הזנים למרות ההגבלות שמטילה חברת  
וליבולים  לפוריותו  באשר  הספקות  ולמרות  בספרד,  הזן  של  הזכיין 
הצפויים. מגדלים גדולים כגון דיטמאייר היו רוצים להגדיל את שטח 
חלקות  את  מרחיבים  קטנים  מגדלים   .AMC ע"י  מנועים  אך  האור 
היא  הספרדים(  )של  ההערכה  מעולה.  לזן  בספרד  נחשב  האור  האור. 
שיש כ-5,000 דונם של אור לא חוקי. ההרחבה בשלב זה מתבצעת על 
ידי פרדסנים שלא קיבלו היתר. קבוצת המגדלים הבלתי חוקיים עושה 
מאמץ להרחיב את מעגל המגדלים ללא היתר על מנת ליצור לחץ ציבורי 

על חברת AMC להגמיש את תנאיי הנטיעה של הזן בספרד.

4. יכולתה של AMC ביישום ההסכם והורדת מגדלים לא חוקיים
יחד  AMC משתדלת לאתר את המגדלים הלא חוקיים.  נראה שחברת   
עם זאת, העובדה כי מספר המגדלים ללא היתר הוא גדול לעומת חברת 
על  יכולתה להשתלט  לגבי  ושאלות  בודד(, מעוררת ספקות  )גוף   AMC

מגדלים אלו. 
התרשמנו שהחברה יודעת מי מגדל אור באופן לא חוקי. נמסר לנו על ידי   
כמה אנשים שונים, שהם לא מחברת AMC, כי נטועים כ-5,000 דונם של 

אור לא חוקיים.
מודגש כי אלברו מוניוז )מנהל AMC( ניסה למנוע מאיתנו מפגשים עם   

מגדלים ספרדים. עובדה זו מעידה כי יש ל-AMC מה להסתיר.
ביצוע ההסכם מצידה של  על  ישראל  יש להדק את הפיקוח מצד  לכן   

.AMC

מסקנות מעשיות

1. הקמת צוות מקצועי לפיקוח על האור בספרד
במעקב  שיעסוק  מקצועי  צוות  להקים  בישראל  ההדרים  לענף  מומלץ   
צמוד, פיקוח ובחינה אחר יישומו של ההסכם עם חברת AMC ובעיקר: 
א( על יכולתה להכפיף אליה מגדלים לא חוקיים. ב( על מספר הדונמים 
של אור שינטעו ויורכבו על ידי החברה, בפיקוח החברה, ותחת שליטתה. 
ג( אחרי גידול ושיווק האור בכל ספרד: מספר מגדלים, היקף דונמים, 

יבולים, הצלחה גידולית, יעדי שיווק ומגמת התרחבותו בספרד. 
יש לדרוש מחברת AMC מסירת נתונים בכתב ועידכונם בכל שנה.  

2. יישום אמצעים למניעת גניבה של זנים חדשים מישראל
ע"י הספרדים,  נגנב האור מישראל  נסבלת שבה  לנוכח הקלות הבלתי   
הענפית  הוועדה  על  ישראל,  לפרדסנות  כך  עקב  שנגרם  העצום  והנזק 

)הנהלת הענף( בארץ לקיים דיון מקיף בנושא. אנו מציעים:
א( איסור גורף על ביקור של אורחים זרים בחלקות של זנים חדשים - יש    
לאסור באופן מוחלט ביקור של אורחים מחו"ל בחלקות של זנים חדשים 
)למעט  מסחריות  חלקות  וכולל  מחקר  חלקות  כולל  ישראלי,  מפיתוח 

זנים ישנים שאין בהם עניין(.
ב( נוהל פרסום של מידע על זנים חדשים - יש לקבוע נוהלי פרסום של   
בכנסים  בנושא  מידע  מסירת  וכללי  התקשורת,  באמצעי  חדשים  זנים 

בארץ ובעולם. 
ג( הקדמת רישום פטנט - הקדמת הרישום לזנים חדשים בשוקי היעד   
שאכן  ווידוא  הרישום,  תהליך  אחר  מעקב  ישראל,  של  המשמעותיים 

הרישום מתבצע בפועל עד תום.
ד( זנים חדשים, עתידם ומעמדם - יש לחייב קיום דיון מסודר בוועדת   
זנים בעתידו של כל זן חדש. יש לקבל החלטה חד משמעית כי מכירת 
יהיו  ישראל  מדינת  מתחומי  הוצאתו  ו/או  שהיא  כל  למדינה  חדש  זן 
רק באישור ועדת זנים )ועדה מקצועית הכוללת נציגות של המגדלים(. 
כמו כן הוועדה תקבע איזה זנים ימכרו? לאילו מדינות? באיזה שלב של 
נטיעתם והפצתם בישראל הם ימכרו? כל זאת על מנת לאפשר למגדל 

הישראלי להנות מבלעדיות בזן למספר שנים.

3. הגנה על הזן מור בספרד
לנוכח הרחבת שטחי המור בספרד )למעלה מ-1,000 דונם על פי דברי   
הספרדים(, והודעת המכון הספרדי על שחרור קרוב של 'מורקוט חסר 
אחד  כנראה   AMC אנשי  דברי  פי  )על   'MUR  18' בשם  ספרדי'  זרעים 
מקווי המור שלנו(, יש לדון בדרכים לשמירת זכויות ישראל בזן, ומניעת 
הרחבתו הבלתי מבוקרת בספרד )הספרדים טוענים כי אין שום מניעה 

חוקית לנטוע מור בספרד(.

4. שמירת מידע על שיטות אגרוטכניות לשיפור היבול
הספרדים עוקבים באופן צמוד אחרי פרסום חומר מקצועי בישראל. ככל   
הנראה ישנם ישראלים שמעבירים מידע מקצועי חדשני וחשוב לספרדים 
)מידע על העלאת היבול בזן אור בשנת שפל שהוצג בסיור השנתי למגדלי 

הדרים בחורף האחרון, הועבר במלואו לספרדים(.

יש להימנע מחשיפת שיטות להעלאת היבול, גודל הפרי והקטנת הסרוגיות   
שפותחו בישראל. מומלץ לדון בדרכים למזעור החשיפה של שיטות אלו 
העשויות לסייע בידי הספרדים להתגבר על בעיות של יבולים נמוכים 

ולהאיץ את קצב הרחבת האור בספרד. 

)דרום  בעולם  אחרים  מגדלים  עם  טובים  קשרים  ולספרדים  מאחר   
שלא  אחרות  במדינות  גם  אלו  שיטות  מחשיפת  להימנע  יש  אפריקה(, 

מתחרות עם ישראל.

הרבה תודות וישר כח 

ועקשנותו  יוזמתו  שבזכות  הדרים,  מגדלי  אירגון  מזכיר   - בינימיני  לחי 
במסדרונות משרד החקלאות ומועצת הצמחים, יצא סיור חשוב זה אל הפועל. 

לניצן רוטמן - שהגה את רעיון הסיור בספרד ודחף אותו קדימה ללא לאות. 


