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SON 2 YILIN 
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KARŞILAŞTIRMA

Tropikal 16.50-17.50 7%

Akdeniz 10.50-11.50 2%

ÖNCEKİ AY
SON İKİ YILIN 

ORTALAMASI

Tropikal 0,12%

Akdeniz -0,30%

ÖNCEKİ AY

FLORİDA 17%

İSRAİL -35%

TÜRKİYE -17%

-6%

3%

GREYFURT

Aralık 2011

Aralık ayının greyfurt için iyi bir dönem

olmadığının başka bir ispatı daha: Her yıl

olduğu gibi, talep egzotikler üzerinde

yoğunlaştı ve greyfurt geri plana itildi. Sonuç

olarak, durum Akdeniz sektörü için zor

kalmaya devam etti. Her ne kadar İsrail’den

yapılan sevkiyat miktarı sınırlı ve Türkiye’den

yapılan da hala küçük ölçekte olsa da, fiyatlar

sabit ve heves kırıcı düzeyde kalmaya devam

etti, özellikle İspanya’nın varlığı bu derece

kuvvetli olunca…

Pazar Florida’dan gelen meyveler için oldukça

katıydı. Satışlar oldukça yavaştı fakat

işletmeciler iskele fiyatlarını yüksek miktarda

meyve tedariğine rağmen maliyet bedeliyle

uyum içerisinde tutmayı başardılar. Buna

rağmen, stoklar ayın sonunda biçimlendi.   

-Çin konumunu, 2011 ve 2012 yıllarında

dünyanın lider narenciye üreticisi olarak

güçlendirdi.

En son USDA raporuna göre Çin, kötü hava

koşullarından kaynaklanan büyük kayıpların

damgasını vurduğu 2010-2011 sezonunun

ardından, 2011-2012 yıllarında narenciye

üretimindeki büyümesine kaldığı yerden

devam etti. 27 milyon dolarlık bir hasat

tahminiyle birlikte Çin, dünya üretiminin

%25’ini kontrol eder hale geldi ve Brezilya,

Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer dünya

oyuncularının üzerindeki hakimiyetini arttırdı.

Gelişim hayret verici görünüyor: 10 yıl içinde

hasat 15 milyon ton, ekili alan yaklaşık 1 milyon

hektar arttı ve bu eğilim zayıflayacak gibi

görünmüyor. Portakal (özellikle Navel) ve

greyfurt arazileri sırasıyla 6,6 ve 3,0 milyon ton

üretim gerçekleştiriyor ve giderek artıyor.

Mandarin arazileri 13,8 milyon tonla Çin

üretimine hakim olmakla birlikte değişim

göstermiyor ancak daha kaliteli çeşitlere

yönelme eğiliminde ilerliyor.
-Yeşillenme hastalığı (Greening): Brezilya’da Çapalama

Eylül ayının sonunda yayınlanan bir rapora göre

narenciye bitkisi Sao Paulo bölgesinde greening

taşıyıcısıdır. Eyaletin merkez ve güney kesimleri ,

enfeksiyon oranının çok daha iyi sınırlandırılmış olan bati

ve kuzey kesime göre (%1’den az) en çok etkilenen

bölge durumunda. (%5-6 pozitif) Ancak bu durum,

Florida’da greening virüsüne, Fundecitrus hastalığına

göre %18 oranında daha çok rastlandığı göz önüne

alındığında oldukça makul bir oran. Bununla birlikte,

hastalığın yaygınlığı bir yıl içinde iki katına çıktı ve bu

artış oldukça endişe verici. Bu nedenle Federal Hükümet

Ekim ayında , Haziran’da askıya alınmış olan greening ve

narenciye pamukçuğu bulaşmış ağaçları ayıklama

programını yeniden başlatmak için 4,6 milyon Dolar hibe

edileceğini duyurdu.

Her ağaç için verilecek olan destek miktarı henüz

belirlenmedi. Daha önceki plana göre, yeşillenme

hastalığından etkilenen ağaçlar için 2,30 Dolar,

pamukçuktan etkilenen ağaçlar için ise 11 Dolar, destek;

ikinci durumda ayrıca yeniden dikimden önce iki yıllık

karantina süresi öngörülmüştü.   

GÖZLEMLER

51. Haftaya kadar (dahil) olan ortalamadan daha yüksek aylık kümülatif sevkiyat(Büyük Ölçekli).

Pazarın durumu göz önüne alınacak olursa; Kısıtlı hasatın ve ihracatın olduğu başka bir ay.

AB'nin hacmi ilk iki haftanın ortalamasından büyük, daha sonrasında da oldukça kısıtlı. 
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