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מאפייני העונה עד כה

יבול ממוצע וגדלים סבירים  .

 ניכר היטב בנתוני היצוא והתעשייה. איחור בהבשלה של כשבועיים.

 חורף סביר עד כה  .

 מתחיל להיות צפוף בשוק הקליפים האפילים (. 40%) +יבול אשכוליות גבוה אצל הטורקים.

 הם הגורם העיקרי לשחיקת ההכנסות ולהפסד עצום  ( רובל ושטרלינג ,אירו )שערי המטבעות

.מצב היצוא מקרין לרעה גם על השוק המקומי , בנוסף . למגדלים 

 אין עדין כלים יעילים לטיפול  וקיימים גידולים  . נמשך האיום על היצוא כתוצאה מנגעים פולשים

.שאינם מטופלים

 (.מלבד קוריאה,במיוחד לאשכוליות )ביקושים טובים וגידול נמשך בכמויות היצוא למזרח הרחוק



שטח  הזן

2016

שטח

2017

שטח

2018

שטח

2019

שינוי ארבע  

שנתי

-5,0284,6073,6952,88742.5%אודם

-55,02352,79050,82746,23116%אור

-1,4711,4191,27075948.4%הדס

-1,05186363748553.9%טופז

-5,6204,6963,8642,52455.1%נובה

-8,2327,1176,8437,7376%אשכולית לבנה

-5,7825,4835,4225,6751.9%פומלית

14,28813,42313,62915,2957%אשכולית אדומה

-12,68912,23611,42010,82814.7%שמוטי

-7,0237,1757,1306,6435.5%ולנסיה

7228741,0071,18363.8%טבורי ציפי

2,4502,7653,3553,56545.5%טבורי ראוסטנברג

8,5688,7889,40610,02917%ניוהולטבורי 

מאזן נטיעות ועקירות בארבע השנים האחרונות

-187,733182,068178,430171,1008.9%שטח כללי



52נכון לשבוע –נתוני היצוא 

שינוי2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20משפחה

לעומת  19/20

הממוצע

-61767038040711672תפוזים 60.1%

-38,09733,41434,84835,89337,92032,40727,105אשכוליות 23.5%

-13,43614,62213,7338,1619,73810,0424,221קליפים 63.7%

-8472,6916251,3312961,74548לימונים 96.2%

-1,6371,4531,0391,3691,2511,402814אחרים 40%

-54,01752,25650,31548,13449,61245,71232,260כ"סה 35.5%

 (מאשתקדפחות 86%) טון 532–52יצוא אורי עד לשבוע

 (מאשתקדפחות 22%) טון 13,759–52עד לשבוע סנרייזיצוא



52השנים האחרונות נכון לשבוע 6נתוני היצוא לסין ב 

לעומת  13/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2019/20עונה/זן

הממוצע

4546961,1412,5103,2859842,21646.5%אדומה' אש

1061432698693,5751,7191,57941.7%פומלית



52השנים האחרונות נכון לשבוע 6נתוני היצוא ליפן ב 

לעומת  13/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2019/20עונה/ זן 

הממוצע

110855259141,7711,10895%לבנה' אש

211101,0781,3292,7211,37456.7%אדומה' אש

2,5801,3652,0471,9691,8911,9471,9770.5%פומלית

10603739943822.6%נדלר'צפומלו 

2,5901,5022,2423,6194,1736,5334,49730.6%כ"סה



עונת  זןמדינה

11/12

עונת  

12/13

עונת  

13/14

עונת  

14/15

עונת

15/16

עונת

16/17

עונת

17/18

עונת

18/19

עונת*

19/20

שטחשינוי

נטוע  

(דונם)

12213513215015715618316619115%53,700נדורקוטספרד

262652526015%20,000אורי

25406358%35,000טנגו

4267659910612617111616542%75,600נדורקוטמרוקו

46,000-49495367651047392903%אוריישראל

21325125031635541250346756922%כ"סה

בקליפים האפילים, ממשיך להיות צפוף שם 



סיכום עד כה ותחזית להמשך

 בתעשייה ובשוק המקומי , פתיחת עונה חלשה ביצוא.

השיווק יתחדש בפברואר והציפיה כי יהיה  (. נורמלי" )תרדמה"יצוא האשכוליות כרגע ב

.טוב 

 גם . בשל מחסור בקליפים של אמצע עונה , בינואר צפוי מפנה בביקוש לקליפים

.אפורר צפוי להיקטף מוקדם מהרגיל בשל המצב/ הנדורקוט

 גם השוק המקומי מתחיל להתעורר.



רבהתודה
המצגת זמינה באתר מועצת  

חדשות / ענף הדרים / הצמחים 


