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2020/21מאפייני עונת ההדרים 

עונה שלמה תחת מגבלות קורונה❖
.2020כתוצאה מפגיעת אירוע שרב קשה במאי , היבול הנמוך ביותר אי פעם 1.
.קשיים ביצוא לסין בתחילת העונה 2.
(מחסור במכולות , תפוקה בנמלים שלנו ) בעיות לוגיסטיות קשות בשל כשלים בתובלה הימית 3.
( לא לדונם ) עונה רווחית מאוד ברמת הכנסה לטון 4.
(גניר)כמות היבול הנמוכה שהופנתה לתעשיית המיץ גרמה לסגירת המפעל הוותיק  בקיבוץ גת 5.

:קצת מספרים שקשורים ❖
.  דונם 162,000עקירות צמצמו את השטח הכללי ל 1.
.דונם קליפים 30,000השנים האחרונות נעקרו 5–ב 2.
. מסל היצוא שלנו 95%אשכוליות ואורי מהווים 3.
שוק מקומי  95%מעל –לימונים ופומלות , תפוזים 4.



השנים האחרונות14-ויצוא פרי הדר מישראל ב יבול

07/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/21עונה

יבול

אלפי  )

(טון

559572536.5470587517505.5543.3507.6545454.3479.7459.2403

07/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/21עונה

יצוא

אלפי  )

(טון

172175179155180168161164158189162.2162159.3138.2

%

יצוא
30.730.633.43330.732.531.830.231.134.735.733.834.732.7



אורי-1' כוכב היצוא מס

4%, 3,140, גרמניה
4%, 2,994, הולנד

3%, 2,330, איטליה

3%, 2,600, אנגליה

48%, 37,060, צרפת

2%, 1,100, ספרד

, 12,445, סלובניה
16%

,  רוסיה ואוקראינה
3,750 ,5%

6%, 4,890, ב"ארה

6%, 4,910, קנדה

3%, 2,271, אחרים 

20/21עונת , לפי יעדים , יצוא אורי 

לפני שנתיים  , 87,500לפני שנה ) טון 77,500–כלל היצוא ❑
92,650.)

מחירי העונה היו מהטובים  , למרות ירידת המחיר בפברואר ❑
.בעשור האחרון 

מהפניית כמויות גדולות לשוק , בין היתר , הירידה ביצוא נבעה ❑
.במחירים שאינם נופלים ממחירי היצוא , המקומי 



סאן רייז–2' כוכב היצוא מס

11%, 3,810, הולנד

11%, 3,970, אנגליה

5%, 1,700, גרמניה

25%, 8,950, צרפת

3%, 930, שבדיה

,  555, רוסיה ואוקראינה
1%

12%, 4,180, יפן

11%, 3,886, סין

5%, 1,964, קוריאה

3%, 1,030, ב"ארה

9%, 3,411, קנדה

4%, 1,545, אחרים

20/21, לפי יעדים , יצוא אשכוליות אדומות 

טון36,043–כ יצוא "סה❖
60%–יבשת אירופה ❖
12%–צפון אמריקה ❖
28%–מזרח רחוק ❖
, מינואר , במזרח הרחוק . מהטובים אי פעם –מחירים ❖

.מחירים גבוהים כמו בצרפת ואולי קצת יותר



–שוק מקומי 

.טובים מאוד –ביקושים גבוהים ומחירים טובים , לאורך רב העונה ❑
. מחירים נמוכים –עודף היצע בלימוני חורף –לימונים ❑
.גם על השוק המקומי ודחק הרבה זנים אפילים החוצה " השתלט"  "אורי"ה❑
.מחירים טובים מאוד לנוכח היצע חלש מאוד–תפוזים ❑

–תעשייה 

.אלף טון בלבד 105שלושה מפעלים עיבדו כ ❑
(.כולל פומלית ) אשכוליות היתה, 60%–רב התוצרת ❑
!בלבד 7%–תפוזים ❑



עונת חצי כדור דרומי

o אנחנו מצויים בשליש האחרון של עונת הפרי של היצרניות מחצי הכדור הדרומי.
o ברזיל , אורוגוואי , בוליביה , פרו , ילה 'צ, ארגנטינה –יצרניות בלבד 8–מדובר ב ,

.אוסטרליה ודרום אפריקה 
o אבל , יותר משנה שעברה 3.2%. מיליון טון 22.75צפוי להיות 2021ההיקף הייצור בעונת

.2019אלף טון משנת 200נמוך ב 
o מיליון מיועד לתעשייה 10.8שמתוכם , מיליון טון 13.25ברזיל מייצרת השנה.
o אלף טון מיועדים ליצוא 356רק . מיליון טון 2.75ארגנטינה מייצרת.
o אלף ליצוא 106. אלף טון בלבד 244אורוגוואי מייצרת.
oאלף טון ליצוא 380מזה , אלף טון 490ילה מייצרת 'צ.
o אלף טון ליצוא 238. מיליון טון פרי הדר 1.45פרו מייצרת.

.  אמריקה מיוצא לצפון אמריקה' כמעט כל היצוא מדר–למעט לימונים מארגנטינה ❖
.מעט פרי מגיע למזרח הרחוק 

o כולו למזרח הרחוק . אלף טון 281היצוא . אלף טון הדרים 844אוסטרליה מייצרת.



דרום אפריקה

oמיליון טון הדרים והיא יצואנית ההדרים הגדולה והמשמעותית ביותר עם יצוא  3.72אפריקה מייצרת כיום ' דר
.מכלל היצוא של יצרניות הכדור הדרומי 63%–מיליון טון 2.45של 

oהצפי להמשך  . שעברה מבשנהיותר 31%-שעברה ו מבשנהיותר 16%כ –אפריקה יש יבול שיא ' העונה לדר
בלימונים  , ( מאוד)עיקר הפיתוח והגידול בקליפים . בשל כניסת שטחים צעירים נוספים לניבה, גידול בקצב הזה 

.ם"ובתזי
o אלף טון 100בכבשבוע שעבר הפחיתו את תחזיות היצוא שלהם .
o באזורים החמים סיימו עכשיו קטיף ) אלף טון ויימשך לספטמבר ואוקטובר 260יצוא אשכוליות יהיה העונה כ  .

.מתחילים רק באוגוסט , ( פורט אליזבט ) באזור הכף המזרחי 
o המניינים  . יורו לתיבה 10שפודים 50-55האשכוליות קטנות יחסית ורב הפרי שמגיע לאירופה הם מניינים

!!!לא חגיגה . 13-14פודים ( פרי גדול יותר )הקטנים יותר 
o מזרח דרום  ' בשבוע שעבר פרצו מהומות דמים באזור דר, מלבד התפרצות אדירה של קורונה . יש כאוס רציני

העיר דרבן  . חדשי מאסר 15לאחר שנגזרו עליו , לכלא להכנסאפריקה על רקע אי רצונו של הנשיא לשעבר 
מסוף הדלק העיקרי שותק  . אפריקה והוא שותק לחלוטין ' זהו נמל היצוא העיקרי של דר. הפכה לשדה קרב 

בתי האריזה  . בשל מחסור בדלק , התובלה והרכבות הודיעו שלא יוכלו לעמוד בהתחייבויות ' גם הוא ורב חב
.כרגע אין פרטים חדשים . עצרו העבודה 


