
 שוק האבוקדו הגלובלי  תסקיר

איזון בין היצע  נוצר מחירים גבוהים בשוק האירופי נראה כי   שללאחר תקופה 
נבעו ממחסור. עכשיו כשיש   ,לביקוש. המחירים הגבוהים מוקדם יותר בעונה 

מהרגיל, המחירים שוב יציבים. יש יותר   נמוךיותר היצע והביקוש קצת יותר  
ישראל, ספרד, קולומביה, מרוקו והרפובליקה הדומיניקנית,   :בשוק מדינות יצוא

 וגם יותר זנים. 

 

תקופה זו של השנה, בעוד נתח  במקסיקו עדיין שולטת בשוק  ,בארצות הברית 
השוק של מדינות אחרות, כמו הרפובליקה הדומיניקנית וקולומביה, המרחיבות  

ממשיכה  אבוקדושלהן, הולך וגדל. בסין הפופולריות של ה  הגידול את שטח 
 זילנד. -הראשונה מהניו הכמות ה לעלות, ובנוסף להיצע האבוקדו הצ'יליאני יובא

 לקראת חג המולד י מנוחותעל מהולנד: מכירות אבוקדו 

לדברי יבואנים הולנדים, אבוקדו לא יכול להיחשב לזהב הירוק של חג המולד 
,  על מי מנוחותת ולים מתנהלודיהשנה. הם אומרים שכרגע מכירת מרבית הג 

 בין היתר בגלל ההיצע הגדול. הסיכוי הוא שהדבר ישתנה מעט בשנה החדשה.

 התאוששות בלגיה: שוק ב

אחרי תקופה של היצע נמוך ומחירים גבוהים במיוחד בשוק האבוקדו, ההיצע  
שוב והמחירים ירדו מעט. לדברי סוחר בלגי, המחירים חזרו לקדמותם.   גדל

כמה שנים, אך בגלל המחירים  לפני אבוקדו הפך פופולרי ביותר בבלגיה רק 
די. בגלל  הגבוהים של החודשים האחרונים, חלק מהצרכנים מצאו שהם יקרים מ

עלו  הזנים בעלי הקליפה הירוקה מחירי  במקבילס, אה  לזןהמחירים הגבוהים 
 .והמכירות עלו



 גרמניה: שוק על מי מנוחות 
. זן זה מיובא בעיקר מצ'ילה, ה גרמניב השווקיםס עדיין נמצא בכל אאבוקדו ה 

צצים גם הם פה ממקורות אחרים  מקסיקו, דרום אפריקה ופרו. זנים אחרים 
ושם, כולל הקרלה, מהרפובליקה הדומיניקנית. זן זה מאופיין במידותיו הגדולות  

 בשוק הסיטונאי.  יחידה אירו ל 2( ומחירו יחיד ק"ג לפרי 1)יותר מ 

האבוקדו נאלץ להתמודד עם מחסור ניכר והמחירים הן עד לפני חודש שוק 
היו פי שניים מהרגיל. אולם ירוקים אבוקדו  זני לאבוקדו המוכן לאכילה והן ל

 שקט יותר והמחירים התייצבו. חזר להיות בינתיים המצב שוב 

 אבוקדו הספרדי של  צרפת: השוק מתאושש בעקבות היצע 

- לן בחודש שעבר, כאשר המחירים הגבוהים הגיעו עד ו זימא  יצאהשוק הצרפתי 
האבוקדו הראשונים  פירות . העונה הספרדית רק התחילה ומארז אירו ל 25

בשוק לא היו באיכות טובה. עם זאת, השוק מתאושש כעת, כשיותר אבוקדו  
אירו   10שונות נמצאים על המדפים. המחירים ירדו לסביבות  מוצא מארצות 

. איכות האבוקדו הספרדי השתפרה ככל שהתקדמה העונה. נכון  מארזל
 . ברחבי צרפתלעכשיו, הצריכה במדינה מפגרת מעט בגלל הפגנות 

 איטליה: עליית מחירים לקראת חג המולד

את הצמיחה הגדולה ביותר יש  בהםש יםהם המוצרמנגו, ו אבוקדופירות 
באיטליה בשנים האחרונות. הביקוש גדל באופן אקספוננציאלי בשנתיים 

השתנה והם זה ידע מועט על אבוקדו, אך מאז בעבר  האחרונות. לקונים היה 
רטון נמצא במגמת עלייה, וכך  זן פינקה בזהירות רבה יותר.  פירותבוחרים את ה 

האבוקדו מגיעים כיום מספרד וישראל.  פירות ס. מרבית אשל ה  גולדן הזןגם 
  15הביקוש גדל לקראת החגים וכך גם מחיר המוצר שיכול להסתכם בסביבות 

כדי להשתמש בו  ב אבוקדוקילו. מסעדות רבות דורשות  4.5-5אירו לכל 
כיב של קוקטיילים ומנות על  שלהן. אבוקדו פופולרי יותר ויותר כמר תפריטב

 בסיס פרי.

 

 

 

 

 

 

 



 עודף היצע בגלל  יםמחירהספרד: לחץ על 

מלאגה, האבוקדו הספרדי באקסאקיה  קטיף בשבוע האחרון של נובמבר התחיל 
דומות לשנה שעברה. עם   האזור החשוב ביותר לייצור האבוקדו. ההכנסות

בשאר ספרד )קדיז,   יםהשטח דלתהגגבוה יותר כתוצאה מ יבול זאת, צפוי
  באזור מלאגה גדול  יבולמטעים חדשים. ה  לקטיף שלחואבה ולנסיה( והכניסה 

  -עומד כיום על כ  בספרד מטעי האבוקדוגודל שטח זהה לשנה הקודמת. ביותר 
ת, מגדלי ספרד נוספת בשנים הקרובושטחים . להרחבה הקטר 15,000

 פורטוגל השכנה. שטחים במחפשים 

עם מגוון רחב של אבוקדו ממדינות   יחדאבוקדו ספרדי הגיע לשוק אירופי  
אחרות, כמו צ'ילה, קולומביה, הרפובליקה הדומיניקנית, מקסיקו, ישראל 

על מחירי   יםמשפיע שונותזנים שונים. המגוון הרחב וה  השבעעם   ומרוקו, 
€ / ק"ג, אך כעת   3-3.50י נמכר בסביבות . בהתחלה, הפרי הספרדהאבוקדו

וכמה  עולה € / ק"ג. הצריכה בספרד  2סיכוי הוא שהוא יתייצב על  יש הוא צנח ו 
  עלייה שנים. ה  5במכירותיהם במשך  פי עשרשל סופרמרקטים דיווחו על עלייה 

 . גדולותאבוקדו  כמויות  שוק לקלוטבצריכה חשובה מכיוון שהיא מאפשרת ל

 150%עולה ב  היבולמרוקו: 
בהשוואה לשנה שעברה.   150% -אבוקדו גדל ביותר מה  שלהשטח המרוקאי 

הספרדי ומרוקו מוצאת הזדמנויות רבות יותר   פרי איכות הפרי דומה לזו של ה 
 לייצא את המוצר לשוק האירופי. 

 לאבוקדו טרופי  כיםהופ ים ירוק זנים הרפובליקה הדומיניקנית: 
ם ת, שעונ ירוקי קליפה אבוקדו  זני ע גדול של ס, יש היצ אה בנוסף לאבוקדו 

זני  שהביקוש ל על אףדומה לזה של שנים קודמות.   יבולבאוקטובר. ה  ה החל
גובר, יש שרוצים לשפר את המוניטין בשוק. מפיצים גדולים   ירוקי קליפה אבוקדו 

"אבוקדו טרופי" כדי לעודד מכירות. הצרכנים   קוראים להם זנים ירוקי קליפה של 
רפובליקה הדומיניקנית רוצה להתחיל לייצא אבוקדו לסין  מגיבים לכך בחיוב. ה 

 בקרוב.

, אך המדינה נותרה Michoacán))אקן צ'ויותר במי נמוכים יבוליםמקסיקו:  
 1מספר  בעלת היבול 

בעולם בייצור וייצוא של אבוקדו. מקסיקו  1המדינה שומרת על מעמדה כמספר 
החורף  יבולי ואקן,  צ'מגדלת אבוקדו כל השנה, עם עונת שפל בחודשי הקיץ. במי 

היו מעט קטנים מהרגיל בגלל הגשמים. שוק היצוא החשוב ביותר   שנקטפו
למדינה הוא ארה"ב, שם הביקוש מגיע לשיאו בפברואר, בערך תקופת 

מייצאים לאזורים אחרים בעולם. ישנם   (Jalisco)הסופרבול. המגדלים בג'ליסקו
  עבור מגדלי מקסיקו לייצא לאירופה, מכיוון שהם נאלצים להתמודד עם  בעיות

 , תעודות וגדלים. MRLדרישות קפדניות מבחינת 

 

 



 קולומביה רוצה להרחיב את טיפוח האבוקדו ולהגדיל את נתח השוק שלה

 מושקעתאמריקאית והרבה אנרגיה -םהאבוקדו גדל במדינה הדרו קטיף
גם שווקי יצוא חדשים. אבוקדו    ורחבת השטח והגדלת נתח השוק. נמצאבה 

לאחרונה הם מיוצאים גם לצ'ילה, לאירופה, אך  ברובובעבר שלח נקולומביאני  
 ערב הסעודית ויפן. 

 , השטח מתרחבתטבעי תמסירוגיונמוכים יותר כתוצאה  יבוליםפרו: 

עם יבולים    רוגיתיהייתה שנה סהשנה החולפת רבים אחרים,  גידוליםבדומה ל
  רוגיותיהסעבור האבוקדו הפרואני. עם זאת, מצב זה הוא נורמלי לאור  נמוכים
הגידול  ול האבוקדו מתרחב בשנים האחרונות ועונת  ואינו מדאיג. גיד תהטבעי

מדינה מתארכת. הקמפיין מתקיים בחודשי הקיץ, במקביל לעונת השפל ב
במקסיקו. זה מאפשר לפרו לספק לשוק האמריקאי אבוקדו. פרו רוצה גם 

 . 30%- של כ שוק להרחיב את חלקה באירופה, שם היא מחזיקה כעת בנתח 

 לשוק המקומי  מיחהצבגידול דרום אפריקה: 

קטיף ומיועד  בור הדרום אפריקני מגיע כיום מהאזורים המתחילים מאוחר הייצ
  ZAR / Kg  (1.75 27.97רק לשוק המקומי. המחיר מסתכם כיום בסביבות 

 אירו לעומת השבוע שעבר.  0.06 -אירו( ולכן הוא נמוך בכ

 סין: פופולריות האבוקדו גוברת
אבוקדו הופך להיות פופולרי יותר בשוק הסיני. יותר ויותר צרכנים מגלים את 

זה, אך עדיין יש צורך בקידום רב יותר. אנשים רבים עדיין צריכים הפרי ה 
להתרגל לפרי כחלק מהתזונה שלהם. נכון לעכשיו, מכירת האבוקדו אינה 

פועלת בצורה חלקה. המחיר משתנה, עם הרבה אבוקדו צ'יליאני ומקסיקני  
זילנד מייצאת נפחים גדולים לסין.  -הראשונה בה ניוהשנה בשוק. השנה הייתה 

וח הראשון הגיע באוקטובר. המחיר לאבוקדו הניו זילנדי היה מיד גבוה  המשל
בהרבה מזה של הפירות המקסיקנים והצ'יליאנים, מכיוון שצפויה איכות טובה 

 יותר ומכאן שנדרש מחיר גבוה יותר 

יותר ויותר סופרמרקטים וחנויות פירות מוכרים אבוקדו מוכן לאכילה, מכיוון  
נים. מסעדות נוספות משתמשות גם באבוקדו שהם פופולריים בקרב הצרכ

במנות שלהן, וזו דרך טובה לקדם אותם עוד יותר במדינה. בנוסף ליבוא 
אבוקדו, סין עובדת קשה גם כדי לנסות לגדל אבוקדו בעצמה. במספר מקומות, 

, זה מתנהל כשורה והסיכוי הוא (Yunnan)ויונאן  (Guangxi)קסיגכמו גואנ
נים. זה ישפיע באופן משמעותי על  מדפים בעוד מספר שגיע לשאבוקדו סיני י 

 . שוק האבוקדו הסיני בכללותו, במיוחד על אבוקדו מיובא

 

 

 



 ארצות הברית: הביקוש לאבוקדו מקסיקני צריך לגדול 

, עם  60-ל   48כיום אבוקדו ממקסיקו. הגדלים נעים בין  מייבאהשוק האמריקאי 
 מהשוק. 35%-, המהווים כיום כ class 2)קטגוריה)אחוז גידול של פירות ב

, אם כי יש גם היצע קטן של אבוקדו  אי צפון אמריקה שולטת כיום בשוק  מקסיקו
צ'יליאני. תחילת העונה בקליפורניה צפויה תוך חודש. הסיכויים טובים מהשנה 

שעברה, כאשר היו בעיות רבות שנגרמו בגלל מזג האוויר. קליפורניה תחל ככל 
ו  הנראה את העונה בשלב מוקדם אם יתעוררו בעיות באספקת האבוקד 

 המקסיקני בגלל תנאי מזג האוויר או הפוליטיקה. 

הביקוש לאבוקדו כרגע נמוך מהרגיל. באופן מסורתי, אוקטובר ונובמבר הם 
החודשים שבהם הביקוש נמוך יותר מאשר בשאר השנה, אך הוא מתחיל לגדול  

הובלות  ה שוב לקראת חג המולד. זו הסיבה שהמחירים כרגע נמוכים למדי. 
במהלך החגים, כשיש מעט משאיות זמינות וניתן לסגור   יכולות להיות אתגר

 כרגע.  גבולות. עם זאת, מלאי אבוקדו בארצות הברית מספיק

 אוסטרליה: צריכת האבוקדו עולה

קילו אבוקדו   3.8גם הצריכה והייצור גוברים באוסטרליה. בממוצע נצרכים כיום 
  בפעילות השיווקית שלטון  85,546-לנפש במדינה, והייצור צמח ל 

אוסטרליה , 2025. עד 2018/   2017-טונות ב  77,032, לעומת  2018/2019
טון מיועדים לייצוא,   3,000-טון. קצת יותר מ  115,000יגדל ל   שהיבולצופה 

 כאשר השווקים החשובים ביותר הם סינגפור, הונג קונג ומלזיה. 

 מיליון תיבות המיועדות לייצוא   3ניו זילנד: 

. הקטר  3,795-מ  2018/2019בוקדו בעונת  טונות א 31,424נקטפו מדינה ב
 צאו, כך עולה מנתוני אבוקדו הניו זילנד. ו מיליון תיבות י 3כמעט 
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