
 של אוכמניות  רת השוק העולמיסקי

 םהם לקראת סיו אירופה ובצפון אמריקה שמגודלות בתוךהסחירות  האחרונות האוכמניות 
שלה  יםמצפה שהשטחהיא . באירופה פולין היא השחקנית הגדולה ביותר והקטיף שלהם

מדרום   אוכמניות, הסוחרים יעברו לף טי קלהתרחב בשנים הקרובות. לאחר סיום ה כוימשי
אניות הראשונות לנמלי ארצות הברית. מדינה  אמריקה. בספטמבר יגיעו האוכמניות הפרו

לפני שצ'ילה  , היא דרום אפריקה תמסוף העונה האירופית והצפון אמריקאינוספת הנהנית 
תשתלט על השוק, דרום אפריקה מייצאת כמויות גדולות יותר ויותר לאירופה. מכיוון  

 שטחי,  גידול בצריכהמקום רב ל יששוק האירופי עדיין  בשההערכות מצביעות על כך ש
ירות בדרום אפריקה. הסיכוי הוא שגידול זה יימשך במהלך במה יםהאוכמניות מתרחב

 בשיא היבול.השנים הקרובות, מכיוון שהשטחים החדשים הנטועים עדיין לא נמצאים 

 

עם הביקוש. התוצאה היא מחירים   מאוזןנראה כי הביקוש הגיע לשיא ברוב המדינות וההיצע 
  קטיףי הקיץ, כאשר אזורים רבים נמצאים בבחודשבמיוחד נכון נמוכים יותר בשוק. זה היה 

 במקביל. עכשיו כשאנחנו נכנסים לתקופת מעבר בין העונות, המחיר בשוק מתייצב.

 אוכמניות אחרונות שנקטפות ההולנד:  

מתחרים  האוכמניותבהולנד יימשך עוד כמה שבועות ואז תסתיים עונת האוכמניות.  קטיףה
בגלל מזג האוויר החם   מבעיות איכותמהעונה, אם כי חלקם סבלו  ים פירות יער נבחרעם 

במידה סבירה ומה שנשאר לקטוף כעת   הואשנרשם ביולי. הנזק שנגרם על ידי גלי החום 
במצב טוב. מבחינת המחירים, הייתה ירידה קלה בלבד ביולי, אז הם הסתכמו בסביבות הוא 
לב שפרו הופכת   יםמאירו. המגדלים ש  5.50אירו. המחירים עלו מאז ועומדים כעת על  4.00

מרכזי ומצפים כי אותם פירות יער יגיעו בעוד מספר שבועות. גרמניה,   צואלשוק י במהירות
 בריטניה וסקנדינביה הם עדיין שוק היצוא החשוב ביותר. העונה תסתיים בשבועות הקרובים 

 

 



 בו התייצבלגיה: המחירים בשוק 

כמניות האחרונים. הזנים המאוחרים  זני האו קטיףבלגיים עובדים כעת על הגדלי אוכמניות מ
מהפירות יבשים או שרופים.   20%ספגו נזק מסוים כתוצאה מהחום שנרשם לפני חודש.  

אירו. כרגע הם התייצבו   4.00בתחילת אוגוסט המחירים היו נמוכים למדי והסתכמו בסביבות 
 אירו. המחירים צפויים להישאר יציבים למדי עד סוף העונה 8.00סביב 

 ו לסיומ מגיע המקומי  שוקה  גרמניה: 

עונת האוכמניות הגרמנית תסתיים בקרוב. ההיצע יורד כרגע במהירות, מה שאומר 
  -שהמחירים עולים מדי שבוע, כפי שדווח על ידי סיטונאי צפון גרמני וספק מוצרים אזוריים. ב

Lüneburger Heideעבור   , אחד מאזורי הייצור החשובים ביותר, הקמפיין כבר הגיע לסיום
מגדלים שונים, פשוט מכיוון שהם לא מייצרים את הזנים העונתיים האחרונים )כולל הליברטי 

 . טנים מאדהם קואליזבת(. אזורי גידול אחרים ברפובליקה הפדרלית 

ייצור המקומי, פולין נכנסת כעת לשוק בהיקפים גדולים. על פי הדיווחים  בירידה הבגלל 
גרם. המחיר הסיטונאי  500-אירו ל   3, המחירים הסיטוניים מסתכמים בסביבות האחרונים

של האוכמניות הגרמניות האחרונות גבוה משמעותית. לדברי הסוחרים, מזג האוויר החם של 
אוכמניות. "אוכמניות הן עדיין מוצר של הת מכיר הוריד אתהשבועות האחרונים כמעט ולא 

 שר אם מזג האוויר טוב או רע בחוץ", אומר סוחר. , ללא קמכירות קבועותכמות השנה עם 

 צרפת: הצריכה עולה, אך מפגרת אחרי מדינות אחרות באירופה 

זו   לעומת הביקוש לאוכמניות גדל בשלוש השנים האחרונות, אך הצריכה עדיין הרחק מאחור
סקנדינביה. ההיצע בצרפת נמצא במגמת עלייה  מדינות גוןכשל מדינות אחרות באירופה, 

 ופכים לזולים יותר. ועל כן המחירים ה

כרגע על המדפים מגיעים בעיקר   ותשנמצא אוכמניותאוכמניות ביוני ויולי. הה קטפיםבצרפת נ
מפרו, ארגנטינה וצ'ילה עד סוף דצמבר. מרוקו וספרד ישובו   פירותמפולין. בספטמבר יבואו 

 לשוק בשנה החדשה.

 ספרד: התאוששות העונה בצפון ספרד 

בחודשי הקיץ.   שמשווק אוכמניותפון ספרד, שהיא האזור העונה הנוכחית עוברת כשורה בצ
. הקמפיין החל  קטיף, אינו נמצא כיום ב(Huelva)אזור הגידול החשוב ביותר במדינה, חוליבה

מסוף אוקטובר לתחילת בספטמבר ובאוקטובר,  נקטףאורורה הזן  דוכס; ואז הזן ביוני עם 
ים  מרובשמים ג נמוך עקבסנטרה בלו. לאחר שנתיים של יבול מתחיל קטיף הזן נובמבר 

היעדר אור שמש, האוכמניות מצפון ספרד איבדו נתח שוק. עם זאת, ועננות שגרמה ל
מכירות הפירות מתאוששות כעת הודות לתנאי מזג האוויר החיוביים. המחירים יציבים כרגע.  

מצפון אפריקה ומדרום ספרד כבר הגיעו לסיומן. הביקוש לאוכמניות יציב מכיוון   האוכמניות
 ון ספרד ממשיך להתרחב מעט.שהפרי הפך למוצר המוני. השטח בצפ

 

 

 

 



 אירו  13-ל  11בין   נעים איטליה: מחירים 

 

יולי ואוגוסט.   םהעונה באיטליה נמשכת מפברואר עד נובמבר, אך עיקר ההיצע מגיע בחודשי
מיועד לייצוא, כאשר השווקים הגדולים ביותר הם גרמניה, שוויץ, אוסטריה  היבולמ 75%

 ובריטניה. 

אירו. צריכת האוכמניות נמצאת  13עד  11תמורת  א'סוג ניות בשוק הסיטונאי נמכרים אוכמ
- בעלייה באיטליה, אך נותרה נמוכה בהשוואה למדינות אחרות בהן אוכמניות מתויגות כמזון

  1,100-ל   2010דונם בשנת  275 -, מהתרחבעל. בגלל הפופולריות הזו, השטח באיטליה 
 . 2018-דונם ב 

דרום טירול, ונציה ולומברדיה(, אך , ונטה, טרנטינודלות בעיקר בצפון )פיימואוכמניות מג
 ישנם גם אזורי ייצור קטנים יותר בטוסקנה ולאציו ובדרום )קלבריה ואפוליה(. 

 פולין: השוק התאושש לאחר מזג אוויר גרוע 

לגבי העונה הפולנית שהתחילה מוקדם יותר השנה, אך בסופו של דבר  תחזית  טובה הייתה 
. בכל מקרה, סוחרים פולנים מדווחים כי  קרה בפועלזה לא  האוויר במדינה בגלל תנאי מזג

 . בשבועות האחרונים בגלל תנאי מזג האוויר הטובים יותר והתאושש מכירותה

 -כולל גדול מה יבולתנאי מזג האוויר, הפחתה עקב  דונם( 10) הקטרלמרות שהתשואה ל
ניכרת של השטח. גדלה תוצאה של הכ נובע בעיקר. זה 2018שנת ן שנקטפו בטו  6,000

מיועד לייצוא בתוך אירופה וחלק קטן הולך למזרח התיכון.   יבולביותר של ההחלק הגדול 
העונה הנוכחית נמשכת זמן רב יותר. כתוצאה מכך, המחירים נמוכים מעט מאשר בסוף 

 , מכיוון שיש עדיין היצע בשוק. 2018אוגוסט 

 

 ה לשיא   השעדיין לא הגיע ה חיהיבול בצמדרום אפריקה: 

חוסר טמבר ובאוקטובר, דרום אפריקה יכולה לנצל את על השוק בספ משתלטתלפני שצ'ילה 
שוק בין לבין. מרבית היצוא של דרום אפריקה הולך לבריטניה ולאיחוד  שנוצר בפער ל בהיבו

האירופי. נפח קטן יותר עובר למזרח התיכון ולאיים באוקיאנוס ההודי. בשנה שעברה ייצאו  
ם הנטועים עדיין  טרם הגיע לשיאו, מכיוון שרבים מהשטחי יבולטון. הגידול החזק ב 8,000

 . צעירים מאוד 

 יכותאידי שלוש חברות גדולות עם פיקוח קפדני על העל  נשלטענף האוכמניות עד כה 
. האוכמניות שלהם ולה יותרדגמישות גוהשיווק. שחקנים חדשים מגיעים כעת לשוק עם 

 לאירופה מכיוון שההנחה היא שעדיין קיים פוטנציאל בלתי מנוצל שם. ותמיוצא

זני אוכמניות שעמידים יותר בפני החום. העלויות   מגדליםם ברחבי דרום אפריקה מגדליה
גבוהות, אך עד כה התשואות היו טובות. תחום האוכמניות הוא אפוא המגזר הצומח ביותר  

עבודה, הסקטור תורם לייצור תעסוקה עבור   א עתירהגידול הובחקלאות. בהתחשב בכך ש
 . בענף זה בחמש שניםמשרות נוצרו  4,000אנשים רבים. 

הגבוהים בחלק ממדינות אסיה והעובדה שסין עדיין לא פתוחה לאוכמניות דרום   מחיריםה
 האוכמניות בדרום אפריקה. ליגדמאתגר עבור אפריקאיות הם 



 פרו: עלייה ביצוא 

מגיעות לנמלים של ארצות הברית כבר חודש. תנאי מזג האוויר היו  אוכמניות פרואניות 
עליית היצוא  ישנו סיכוי לבמדינה והעונה צפויה להימשך עד תחילת מרץ. בפרו,  טובים 

 לארצות הברית וקנדה, וגם המשלוחים לסין גוברים. 

 יבוא יבול מקומי לצפון אמריקה עוברת מ

מהפירות עדיין על השיחים.   10%מלאי האוכמניות מקולומביה הבריטית נמצא בירידה.  
, בסוף יוני. הקמפיין נמשך בדרך מוקדם יותרימים  10בריטית החלה העונה בקולומביה ה

בספטמבר. בקוויבק   10 -כלל עד אמצע ספטמבר, אך בקנדה הוא עשוי להסתיים בסביבות ה
 האזורי יימשך מספר שבועות. קטיף ובאזור הימי הקנדי, ה

  מלאיםאט כעת מאחר ועונת השיא נגמרה. בוושינגטון הוהאוכמניות של אורגון מ קטיף יבול
נאלצה להתמודד עם גל  היא כמה שבועות, אך  יקטפו במשךמישיגן עדיין  ב. יםקטנהולכים ו

 וכמות האוכמניות.  ירידת איכותחום שגבה 

יש איזון בין  כמו בעבר.  גדולההביקוש לאוכמניות ממשיך לגדול, אם כי עלייה זו כבר אינה 
ר ויותר אזורים  , מה שאומר שיש מספיק היצע בשוק. ביולי לעומת זאת, יותלביקושההיצע 

 במקביל. קטיףנכנסים ל

, המחיר בשוק מתאושש. תחילת עונת הייבוא של האוכמניות טמצמיםצמ היבוליםכעת, כש
אמצע ספטמבר. העונה תימשך עד אפריל. פרו נכנסה מלהיות מצ'ילה וארגנטינה צפויה 

 לשוק מוקדם יותר והיא כבר מייצאת אוכמניות לארצות הברית.

 נמוכים  שווקים ב דול, מחירים אוסטרליה: היצע ג
אוסטרליה מלאי גדול של אוכמניות. ניתן לראות זאת גם ב וטובים ישנאוויר בשל תנאי מזג 

 גרם.  125 -ל AUD 2.50 -בסופרמרקטים, שם המחירים ירדו ל

. חלק  38%-האוכמניות. עם זאת, היצוא צנח ב  יבולב 42%בשנה שעברה חלה עלייה של 
 .מניו זילנד גדול מהיבוא מגיע
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