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2018/19מאפייני עונת ההדרים 

.טון 525,000–כ –כי מדובר בעונה התואמת את היבול הממוצע הרב שנתי היתההערכת היבול לעונה •

.טון 480,000-מהתחזית 10%בכבפועל העונה הסתיימה עם יבול נמוך •

הפרי הזה הפריע מאוד לשיווק שלנו ושל אחרים מחצי  . העונה נפתחה עם עודפי פרי עצומים מדרום אפריקה •

.הכדור הצפוני בתחילת העונה

.ביצוא נוצרו מהר מאוד עודפים בשוק המקומי ומחירים מאוד נמוכים " פקק"מהכתוצאה •
. עיכוב בקטיף ולבעיות איכות קשות , גרמו לצמצום ימי הקטיף –מעל הממוצע 130%–כמויות משקעים גדולות •

.היו גם חלקות שלא ניתן היה לקטוף בשל הצפות . פרי רב נפגע והופנה לתעשייה 
. ב וקנדה במערב "וארה( ללא שינוי–קוריאה )סין ויפן במזרח –נמשכה מגמת הגידול ביצוא ליעדים הרחוקים •

.מהיצוא הישראלי נמכר ביעדים אלו 26%

.  בשל ערך המטבע, נמצא בשפל כבר מספר שנים , מיצוא ההדרים שלנו 28%שהגיע בשיאו לכלל , השוק הרוסי •

.מיצוא ההדרים הופנה לרוסיה ואוקראינה 7%רק 

מספר המקרים שבהם  , למרות מאמצים אלו . הרבה מאמצים הושקעו במניעת נגיעות בעש התפוח המדומה •

נתון זה מחייב אותנו לחשוב מחדש כיצד . ל הכפיל את עצמו לעומת השנתיים הקודמות "נמצא פרי נגוע בחו

.להתמודד עם המזיק 



2018/19התפלגות הפרי ליעדי השיווק השונים בעונת 

לימוניםקליפיםאשכוליותתפוזים
פומלו  

ואחרים
כ"סה

 42,0008,00054,00060,0006,000170,000שוק מקומי

23,34076,90042,0005,480-147,720תעשייה

2,51553,680102,1252,1001,580162,000יצוא

67,855138,580198,12567,5807,580479,720כ"סה





?  מה קרה העונה לאשכוליות 

2010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19זן

6,6054,4925,1973,7205,0544,5305,2676,8355,563רגילות' אשכ

61,64156,84057,59757,15541,06244,33342,11244,63235,932אדומות' אשכ

12,07915,14313,19213,40711,64811,34612,19415,65211,996סוויטי

80,32576,47575,98674,28257,76460,20959,57367,12053,491כ"סה

(טון)נתוני יצוא אשכוליות מישראל 

בכל זני האשכוליות חלה השנה ירידה ביצוא•

פגש עודפי פרי עצומים מחצי כדור  ( ינואר–אוקטובר )כאשר כל הפרי הבכיר , זה התחיל גרוע •

.דרומי עם מחירים ירודים מאוד

כך , עם המחירים הטובים שהציעה התעשייה תחרות קשה היתהליצוא האשכוליות למיניהן •

?ושווקים בעתיד אבל מה יהיה עם אבדן מדפים. תמורה יפה היתהשלמגדלים 

טובים מאוד–השני של עונת היצוא היה במחירים טובים החלק•



(בטון)נתוני יצוא אשכוליות מישראל 
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2013/1446,45623,7331.96

2014/1567,33130,8772.18

2015/1665,12139,9741.63

2016/17104,17545,9142.27

2017/1872,79552,7901.38

2018/1991,77650,8701.8

דונם/יצוא שטח(טון)כמות מיוצאת עונה

זן הדגל של ישראל–" אורי"

. המספרים מייצגים את שטחי הזן ואת היבול הממוצע שיוצא באותה עונה 

!!!טון לדונם יצוא המגדל מפסיד כסף3-בפחות מ 



2014/15-2018/19מול מתחרים בצרפת בעונות ( ג"ק/אירו" )אורי"השוואת מחירי 

שבוע

אור 

ישראלי

אפורר 

ספרדי

אפורר 

מרוקני

אור 

ישראלי

אפורר 

ספרדי

אפורר 

מרוקני

אור 

ישראלי

אפורר 

ספרדי

אפורר 

מרוקני

אור 

ישראלי

אפורר 

ספרדי

אפורר 

מרוקני

אור 

ישראלי

אפורר 

ספרדי

אפורר 

מרוקני

11.8-2.01.8-2.01.8-2.0

21.82.4-2.51.7-1.91.6-2.01.51.7-2.0

32.01.8-1.91.5-1.81.7-2.01.4-1.51.6-2.01.5-1.7

41.7-1.81.7-1.81.5-1.61.5-1.61.6-1.81.7-2.01.5-1.6

51.7-1.81.6-1.71.3-1.41.4-1.71.55-1.91.6-2.01.3-1.61.4-1.51.35-1.41.0 -1.1

61.7-1.81.5-1.61.2-1.31.2-1.31.0

71.5-1.61.5-1.81.1-1.31.4-1.51.4-1.51.1-1.151.5-1.81.55-1.81.1-1.31.7-2.01.5-1.71.4-1.51.7-1.81.0 -1.1

81.5-1.61.4-1.61.1-1.151.3-1.41.4-1.51.0-1.11.6-1.81.6-1.81.1-1.251.8-2.01.6-1.71.2-1.31.5-1.61.0

91.5-1.71.3-1.51.0-1.11.5-1.71.3-1.40.9-1.01.6-1.91.6-1.81.0-1.251.7-2.01.61.0-1.11.2-1.31.5-1.61.0

101.5-1.71.4-1.51.0-1.151.6-1.71.5-1.60.9-1.01.7-1.951.6-1.81.7-2.01.5-1.71.2-1.31.5-1.60.9

111.4-1.61.5-1.61.2-1.251.6-1.71.45-1.51.1-1.151.7-1.951.6-1.851.2-1.31.7-1.81.5-1.81.0-1.21.5-1.60.95-1.0

121.4-1.61.3-1.41.0-1.151.5-1.61.45-1.5  -1.7-1.81.7-1.81.1-1.31.7-1.81.7-1.81.4-1.61.5-1.60.95-1.0

131.4-1.61.3-1.41.0-1.151.5-1.61.45-1.5        -1.6-1.71.7-1.81.5-1.61.51.2

14       -      -      -1.5-1.61.45-1.5        -1.5-1.81.7-1.81.51.2

15       -      -      -1.5-1.61.45-1.5        -1.5-1.81.6-1.71.5

16       -      -      -1.6-1.71.45-1.5        -1.6-1.81.6-1.71.4

171.4      -      -1.6-1.71.45-1.5        -1.7-1.81.6-1.71.4

עונת 18/19עונת 17/18עונת 16/17עונת 15/16עונת 14/15





"אורי"-המשך 

".אורי"טון 92,434ייצאנו השנה •

.היו מהנמוכים אי פעם מאז שהוחל בשיווק הזן ( צרפת)מחירי המכירה בשוק העיקרי •

סנט יורו מעל מחירי 20-30שנמכר ב , הספרדי " אפורר"שלנו היה גרוע ניתן לראות ממחירי ה" אורי"עד כמה המצב של ה•

.שלנו" אורי"ה
.שלנו " אורי"מעל מחירי ה, יורו ויותר 0.5נמכר ב –( כי אינו מנוטר, שאינו מופיע בטבלה )הספרדי " אורי"ה•

אריזה  , רקבונות)איכויות פרי נמוכות . לסוף העונה" פלשו"תחרות של זני אמצע העונה ש–הסיבות למחירים הנמוכים •

(.מחדש ועוד

.חלק גדול מבעיות השיווק נבע מהערכות לא נכונה לשיווק בעונה שבה יש עודפי פרי בשלבים הראשונים של סוף העונה •

המידע היה צריך להיות מופץ בין כל הגורמים בענף. 1

.צריך היה לתת טיפולים מיוחדים לחיזוק קליפה ולהארכת תוחלת החיים של הפרי ולקטיף מאוחר. 2

.תאום משלוחים בין היצואנים היה תורם לצמצום התחרות במחירים . 3

כאשר  , עשו את עיקר הקטיף והשיווק בחודשים אפריל ומאי , שאינם ידועים כמאורגנים בשיווק שלהם , הספרדים . 4
.התוצאות בהתאם. שיא השפל במחירים –פברואר ומרץ , אצלנו עיקר הקטיף והשיווק היו בינואר. המחירים היו בשיא

תחזית  ! התופעה שארעה השנה בקליפים אמורה לחזור על עצמה , בעיקר בדרום אפריקה , בשל הנטיעות המאסיביות •

אם לא נסיק את המסקנות הנכונות  ! תוספת לעומת שנה שעברה13%היבול של הקליפים בדרום אפריקה מדברת על 
.אנו צפויים לעוד עונה קשה –ונערך בהתאם 



במחקר ובפיתוח, במועצה 

מחקר ופיתוח•

שנים במימון      3מיזם שנמשך ( . ואתרוגיםלייםמחלה הממיתה עצי לימון  ) המלסקוהושגה פריצת דרך בטיפול במחלת . א

בשלביה הראשונים ומאריך את חיי העצים , י המדען הראשי וענף ההדרים הניב טיפול שמרפא את המחלה "ע50/50

.כרגע תוצאות המחקר נמצאים בבחינה נרחבת יותר בחלקות מודל שנבחרו . בנגיעות קשה יותר

אינם מספקים כנגד  ( חום וקור) הטיפולים הנהוגים כיום . לפירות פיטוסניטרייםהענף טרוד במציאת פתרונות לטיפולים . ב

שבשלב זה  , בשנה האחרונה הוחל בבחינת תחליפים אחרים . וגם גורמים נזקים בלתי הפיכים לפרי, חלק ממזיקי ההסגר 

.אין טעם לפרסמם 

נוצר. והסתמכנו על הפיתוח המקומי , לאחר הרבה שנים שנמנענו מכך , הענף יפעל השנה לחדש יבוא של זנים חדשים . ג

.מעניינים שבהחלט יכולים לתפוס מקום בסל המוצרים של המגדל הישראלי( פטנטייםחלקם ) ויש מצאי של זנים , צורך 

אנחנו פועלים לייבא דור חדש של כנות הדרים שיכולות לפתור לנו בעיות קשות של התאמת הגידול לקרקעות  , בנוסף 

.מים מושבים ועוד , מלוחות , גיריות 

התאמות, לאחר בדיקה . אילצה אותנו לחפש פתרונות יצירתיים בתחום ההדברה ( כימניר' פירוק ומכירת חב)המציאות . ד

בחודשי העונה האחרונים בוצע פיילוט שבו בוצעה  . רחפניםלתחום הדברה באמצעות ( בהצלחה רבה ) וניסיונות נכנסנו 

.נבחנים גם שימושים נוספים באמצעי זה . דונם 5,000הדברת זבוב הפירות הים תיכוני בהיקף של מעל 



במחקר ובפיתוח, במועצה 

גביה•

. שהחל לעבוד באגף הגביה של ענף ההדרים בחודש מאי , נקלט עובד חדש

פעולות שננקטות בנושא הגביה  

.הקמת מאגר נתונים ממוחשב לגבי חייבים וטיפול בהם לפי קריטריונים. א

.הקמת מאגר נתונים ממוחשב לגבי פרדסנים המשווקים תוצרת בשוק המקומי וטיפול בהם בצורה יעילה. ב

.ביקורים תכופים יותר אצל מגדלים ובבתי אריזה . ג

.ד שעמו התקשרנו למטרה ייעודית זו "ליווי משפטי צמוד של משרד עו. ד

מכינים כרגע תשתית . תביעות הוגשו ונמצאות תהליך 3. הגשת תביעות משפטיות כנגד סרבני תשלומי היטלים . ה

.לתביעות נוספות 

התביעות        (. גביה88%)טון 454,000טון פרי מתוך 400,000גבינו היטלים ודמי ביטוח והדברה מ 17/18בעונת 
.טון נוספים 6,000–בכהמשפטיות יגדילו את הכמות 

.אחוז הגביהשמנו לעצמנו מטרה להגדיל את 18/19בעונת 



כמה נקודות שמחייבות התייחסות וטיפול

ישנם זני קליפים שאינם יכולים להיות מיוצאים  . השוק המקומי במצב גרוע ודורש טיפול •
.יעקרו –שאם לא יטופלו ( אודם,אורה,מיכל,סצומה)

" .מתרומם"אינו "  אורי"הזן •

.אי ניצול של פרי במניינים הקטנים . אחוזי אריזה נמוכים , יבולים נמוכים . 1

.הבעיות גדלות , ככל שמרחיקים , בעיות איכות ביצוא .   2

.גוררים את הפרדסנים להפסדים , הוצאות ייצור גבוהות והכנסות הולכות וקטנות .   3

??!!הוא להיט ועולה על כל מתחריו " אורי"בספרד הזן •

העונה  . לפני העונה ולהיות מוכנים" מפת השוק"צריך לקרוא את . האשכוליות במצב טוב •

.צריך לנצל זאת בצורה מיטבית. לדרום אפריקאים יבול נמוך והם יסיימו השיווק מוקדם

. תחת איום קיומי ליצוא שלנו בשל מזיקי ומחלות הסגר( וגם ענפים אחרים)אנחנו •

.הפעילות וההערכות צריכים להיות יותר אינטנסיביים ובשיתוף משרד החקלאות


