
2012////  13 סיכום  עונתסיכום  עונתסיכום  עונתסיכום  עונת

בענף  ההדריםבענף  ההדריםבענף  ההדריםבענף  ההדרים



)באלפי טון  ( 2012 -2007יבול הדרים בישראל 

559572536.5470587517יבול

2007/82008/92009/102010/112011/122012/13עונה

וגבוה רק משנת ,  השנים האחרונות 5 מ מ מוצע 5% –יבול העונה שהסתיימה נמוך ב 

.השפל שהייתה לפני שנתיים 

עונה מאכזבת

 לעלייה ביבולצ יפ יהלמרות , יבול נמ וך 1.

.פגיעה באיכות  הפרי עקב סערת חודש י נ ואר2.

) .יו רו , דולר ,  ין –כולם ( מטבעות 3.



לשוק המקומי) באלפי טון ( כמויות הדרים 

175550681240

תפוזיםאשכוליותקלי פים לימוןאחרים כ "סה

שוק מקומי

היו ועדין יש פרי בשוק במ חירים טובים . השוק המקומי לא נפגע מהמ חסור בפרי

יחסית לעונות קודמות 



יצוא

177,224172,059173,576179,238154,996180,388166,723כ "סה

5,9576,4174,7163,2063,0312,8931,786אחרים

2,3164,0241,9881,8775011,174766לימונים

51,64150,11254,69567,98456,26983,39978,170קל יפ ים

82,13081,11085,18084,41882,73179,90578,632אשכוליות

35,18030,39626,99721,75312,46413,0177,369תפוזים 

2006/72007/82008/92009/102010/112011/122012/13משפחה 

2012-2006של הדרים מישראל )  טון000ב ( נת ונ י  יצ וא 

                              –מתבסס על שני זנים עיקרי ים  .    מאשתקד % 6יצ וא נ מוך ב 

). טון 48,918" ( אורי "-ו)  טון 59,843(  רובי סטאר



1.8-2.01.5-1.61.7-1.81.4-1.61.35-1.513

1.8-2.01.5-1.61.8-1.91.4-1.61.35-1.512

1.8-2.01.5-1.61.15-1.41.8-2.01.3-1.51.35-1.411

1.9-2.01.5-1.61.0-1.11.8-2.01.2-1.41.2-1.410

1.8-2.01.5-1.61.0-1.251.8-1.91.2-1.41.3-1.459

1.81.5-1.61.2-1.31.6-1.81.2-1.41.1-1.48

1.7-1.81.5-1.61.3-1.41.5-1.71.3-1.41.25-1.57

1.7-1.91.5-1.71.35-1.41.8-2.01.81.0-1.455

1.8-2.01.61.4-1.52.0-2.21.0-1.454

2.0-2.22.2-2.31.1-1.43

2.1-2.22

 נדורקוט"אורי"
ספרדי 

 נדורקוט
מרוקני

 נדורקוט"אורי"
ספרדי 

 נדורקוט
מרוקני

שבוע

מ ול מת חרים בשתי העונ ו ת אחרונ ו ת " אורי"השוואת מח ירי  

13/12עונ ת   12/11עונ ת 



10/2009-מחירים מ מוצעים של אשכוליות אדומות בצרפת 

13/2012



 -השוואת מחירים מ מוצעים של אשכוליות אדומות בצרפת 

13/2012

! ! ! מחירי הפרי הטורקי לקוחים משווקים מחוץ לצרפת  * 



 עליה בצריכה ברוסיה–התקווה החדשה לאשכוליות 

! ! ! !  טון פרי  30,000=  ג רם לצריכה הממוצעת לנפש  ברוסיה ואוקראינה 100כל תוספת של * 



כ"סה174,493231,602139,906182,203223,310212,097283,000261,450290,000

לימונים1,7762,6312,3682,5152,7281,6004,0004,4006,000

קליפים29,96937,72323,03726,84025,40824,13538,50033,00047,000

אשכוליות117,198153,00888,182107,076141,674144,241156,750165,200160,000

תפוזים25,55038,09224,63445,77253,50042,12183,75058,85077,000

מין2012/132011/122010/112009/102008/92007/82006/72005/62004/5

)אלפי טונות (13/2012 – 5/2004הדרים לתעשייה 

ם"בתזימחסור חמור .   בכמות הפרי לתעשייה25%ירידה של 



 ב יבול 3% ספרד בעליה של –למרות תחזי ת  לפחיתה ביבול 



2013 חצי כדור דרומי –תחזית יבולים 

12,18%10,06%2.587.9352.351.3082.470.6552.517.287Total 

2,19%15,10%229.944199.772249.774200.344Grapefruit

5,10%10,62%520.056470.109470.011468.477Lemons

20,77%-3,42%405.002419.349397.647407.322Mandarins

14,47%13,54%1.432.9331.262.0781.353.2231.441.144Oranges 

Var 2013/Av 

03/12

Var

2013/20122013201220112010Export 

-0,26%9,85%7.146.1236.505.4437.670.0157.057.849Total 

-13,54%2,89%527.854513.029591.189554.644Grapefruit

3,17%6,27%2.154.0002.026.8742.146.6871.858.006Lemons

-15,75%7,75%985.610914.7391.238.9951.170.760Mandarins

5,53%14,02%3.478.6593.050.8013.693.1443.474.439Oranges 

Var 2013/Av 

03/12

Var

2013/20122013201220112010Production

      TOTAL SH


