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2018/19חקלאית סיכום יצוא הפלפל עונה 

מאפיינים עיקריים•

התפלגות יצוא הפלפל לפי יעדים•

השפעת הכמות על המחיר –השוק הרוסי •

אל מול שחקנים נוספים" פלפל ישראלי"•

התארגנויות•

?ומה הלאה•



מאפיינים עיקריים

.  הרבה פירות במשקל פרי נמוך -חנטה מרובה  –פארן וצופר –מזג אויר חם בגל חנטה ראשון •

.מעט פרי ובמשקל פרי נמוך, חנטה מאוחרת –עידן , חצבה, עין יהב        

)פברואר -דצמבר (קרינה נמוכה  –הרבה ימים מעוננים , מזג אויר קר ולח לאורך זמן•

קיקיון ובחממות   תריפס, חיוור רחנף, בתחילת העונה תריפס –ריבוי מזיקים   –ריבוי אירועי גשם •

.התפרצות של זבוב הפירות הים תיכוני, בוטריטיס

נובורסיסקנמל  –כריסטמס  –עיכוב הגעת תוצרת •

100 -החזרת מכולות כ  – נובורוסיסקבנמל  הפיטוסניטריההחלפת צוותי •



אירופה
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עונה 18-19עונה 17-18עונה 16-17

83,00080,76575,300

יצוא הפלפל מהערבה התיכונה

התפלגות יצוא הפלפל לפי יעדים



כמות מכולותח"מחיר בש

שבוע

פלפל ישראלי בשוק הרוסי

אדום ברשת טנדר Lמחיר 



פלפל ישראלי בשוק הרוסי
מקומנו בשוק הרוסי •

מוניטין הפלפל הישראלי•

סין, מרוקו, אירן, מצרים –מתחרים נוספים •



התארגנויות

:שולחן יצואנים

:שולחן שפעל בשלושת העונות האחרונות בשני אופנים

.תיאום כמויות לרשתות מובילות ברוסיה•

תיאום מחיר מינימום  •

.סיום שיתוף פעולה של השולחן מחוסר אמון בין חברות היצוא – 2019פברואר 



התארגנויות

.ממגדלים שייצגו חברות יצוא וולנטריהורכב באופן  –שולחן מגדלים 

ניסיון למציאת פתרון לפיזור היצוא על פני יעדים במטרה   –תקופה ראשונה 

.להפחית כמויות מהשוק הרוסי

  –ניסיון למציאת פתרון להחזרת המוניטין של הפלפל מהערבה  –תקופה שנייה 

.איכות

.איכות, התארגנות מושבית בתחום התשומות –התארגנות מגדלים בפארן 



?ומה הלאה
ירידה בהיקף השטחים•

פיזור כמויות השיווק על פני העונה –תכנון שתילות •

פיזור סיכונים –שווקים נוספים פתיחת •

החזרת מנגנון ביקורת איכות•

צמצום החזרות –יצירת פרוטוקול לטיפול במכולות שנפסלות •

)כדוגמת שולחן גזר(הפעלת שולחן יצואנים עם אמון מלא וחלוקת הקצאות •

איכות פרי, תשומות, )ניתוב תוצרת ליעדים(שיווק  –הפעלת שולחן מגדלים שיוביל לפריצת דרך •



תודות

על הנתונים קרייזללאבי •

לחברות היצוא על הנתונים•

סויסהליורם צביאלי ועדי •

למגדלי הפלפל בערבה התיכונה על שיתוף הפעולה במהלך כל העונה•


