
2014/15סיכום עונת 



:כללי 

,  פגעי מזג אויר ,ענף ההדרים נפגע קשות בשל השפעות חיצוניות 

.ובעיקר נזקים עצמיים

".אורי"יבול כבד ואפילו כבד מידי בזן 1.

מהיצוא  70%כאשר שוק היורו מהווה , החלשות היורו מול השקל 2.

.הישראלי

משבר כלכלי קשה ברוסיה גרם לקריסת המטבע הרוסי ולירידת  3.

.ערכו מול השקל 

גרם נזק ביותר  , מלווה בשני אירועי ברד בינואר –מזג אויר קשה 4.

משטחי ההדרים בארץ40%מ 



רובל ויורו מול השקל–שערי מטבע 

11.5%–היורו נשחק מול השקל ב 

45%–הרובל נשחק מול השקל ב 



השינויים בשערי המטבע תפסו אותנו תוך כדי העונה מבלי יכולת  •

.להימלט מהצרה

–מהיצוא הישראלי 22%שהגיע ל ( ואוקראינה ) השוק הרוסי •

.מפברואר לא היו כמעט משלוחים לרוסיה. 30%–הצטמצם כמותית ב 

דונם נושאי פרי גרמו נזקים  75,000שתי סופות ברד קשות שפגעו ב •

50,000–טון נשארו על הקרקע ועוד כ 50,000–הערכה ש . עצומים

עבור נזקי  ₪ מיליון 44עד כה שילמה קנט .טון ירדו במדרג האיכות 

(.מחיר לא סופי ) אירועי החורף 



יצוא
כמויות בטון

ל  13/14שוני בין 

14/15

משפחה12/13עונת 13/14עונת 14/15עונת 

תפוזים4,9306,8807,369-28%

אשכוליות60,68876,80778,537-21%

קליפים25%88,45671,02178,933

לימון וליים1%3,2383,199788

פומלו ואחרים1,7182,7841,890-38%

כ"סה159,030160,691167,517-1%

כמות היצוא דומה לשנה שעברה•

השנים האחרונות4–דונם ב 11,000הירידה באשכוליות נובעת מעקירת •

.התהליך צפוי להמשיך בעתיד. מהיצוא 55.5%הקליפים עלו מדרגה ומהווים •



כ"סהפומלו ואחריםלימונים ולייםקליפיםאשכוליותתפוזים

46,0008,00068,00052,0006,000180,000

שוק מקומי

כמויות בטון

באמצע העונה השוק  . השוק המקומי היה תחת הלחץ של תמורות נמוכות ביצוא •

–( במיוחד לקליפים ) פתיחת השוק העזתי . למעשה קרס תחת עומס ההיצע 

(.0במקום ) ג "אפשרה למגדלים לקבל כמה אגורות לק

. הן בביקושים והן במחירים , יש לציין לטובה את העונה הטובה שהיתה ללימון •



כ"סהקליפיםלימוניםאשכוליותתפוזים

35,500117,0002,50045,000200,000

תעשיה

כמויות בטון

.התעשייה נהנתה מאספקה יפה של פרי , בשל כל הבעיות שהוזכרו לעיל •

.מאשתקד 13%–כמות הפרי ששווקה לתעשייה היתה גבוהה ב •

הורגשה התעוררות וביקושים למיץ לסחיטה ביתית ולסחיטה במסעדות  •

.שילמו בעין יפה עבור פרי ולנסיה קטן . ובתי קפה 



גולים עצמיים

:יצואנים , בתי אריזה , התנהגות חסרת אחריות של מגדלים •

חוסר התחשבות ברגישות הקליפה בשנת שפע1.

.קטיף מיד אחרי הסופה 2.

.אריזה באיכות גרועה 3.

.אריזת פרי שאינו עומד בתקן 4.

אריזה איטית ויקרה

 פחת גבוה.

ל "אריזה מחדש בחו.

 שחיקה במחירים= הוצאות גבוהות שנפלו על הפרי המשווק

 פגיעה במוניטין של הזן ושל היצוא הישראלי  –הכי גרוע


