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דבר היו”ר

דבר מנהל האגף המקצועי

בני שמולביץ ,יו”ר ההנהלה,
הארגון לחקלאות ביולוגית-אורגנית

אלי אהרון

קוראים יקרים,
לצערנו ,אני פותח בדברי השתתפות בצער
משפחתו של אפל’ה ז”ל ,שנלקח מאתנו.
אפלה ,יו”ר המועצה ,היה מבין מובילי הארגון לאורך השנים .יהיה זכרו
ברוך!
ובנימה אחרת ,יש שכר לעמלנו ,אנו מרגישים את האכפתיות מצד כל
העוסקים במלאכה ושמחים על המשך הצטרפותם של חברים חדשים
וחזרתם של מגדלים ותיקים לשורות הארגון .אנו יוצאים בקריאה לכל
החברים בארגון ,למצוא את החקלאים או העוסקים בחקלאות האורגנית
ולקרוא להם לבוא ולהצטרף לארגון .אם יש צורך ,ידעו אותנו ,ונשמח
להגיע לביקור.
בסוף חודש דצמבר התקיימה אסיפת חברים במשקי הדרום ,בנוכחות
 32חברים .באסיפה הוצגו ואושרו הדוחות הכספיים ומאזן  .2014כמו-כן
נערכו בחירות למוסדות הארגון.
א .נבחרה ועדת ביקורת :יו”ר  -יוסי צרפתי ,ישראל שמידט (שרול) ,דורון
עקיבא.
ב .נבחרה מועצה חדשה שבה  27חברים בעלי זכות הצבעה.
ג .הוחלט לכנס את המועצה בסביבות אפריל-מאי ,כדי לבחור מזכירות
חדשה .חברים בארגון הרואים עצמם כמועמדים לכהן במזכירות
הארגון ,מתבקשים לפנות אל אופיר בשור  -יו”ר ועדת מינויים ,בטלפון
 ,052-2692926או ליפה אלפיטל ,במשרדי הארגון.
כבכל שנה בחודש ינואר ,התקיים גם השנה במשרד החקלאות קורס
יסודות החקלאות האורגנית .בקורס השתתפו  25סטודנטים .אוכלוסיית
המשתתפים הומוגנית .לצד מתעניינים בחקלאות אורגנית ,ללא רקע
חקלאי ,לקחו חלק בקורס גם נציגים ממשקים אורגניים ,כגון קיבוץ עין
חרוד מאוחד ,קיבוץ סעד ,קיבוץ בארי ועוד.
בנוסף ,במסגרת הקורס השתתפו  13איש בהשתלמות בנושא תקנות
החוק האורגני ,אשר הופנו אלינו על-ידי חברות הפיקוח.
ישנה התקדמות רצינית בשוק המקומי .אנו שותפים להגדלת המכירות
באמצעות רשתות השיווק וכן לפתיחת דוכנים פרטיים קטנים של מגדלים,
המשווקים לציבור הרחב תוצרת אורגנית טרייה.
קלאב החקלאים בעמק ממשיך להתכנס .השבוע התקיים הכינוס ראשון
של קלאב דרום ,עם סדרת הרצאות מעניינות מאוד .לקחו חלק כ60-
איש ,ויש בכוונתנו לחזק את ההתכנסויות הללו בדומה לקלאב בצפון.
בתחילת שנת  2016נשלחת לחברים הבקשה לתשלום דמי החבר.
כידוע לכם ,דמי החבר מאפשרים לתמוך בפעילות הארגון השוטפת .אנו
תקווה להמשך היענות חיובית מצדכם ,וכולנו בארגון נמשיך להגביר את
הפעילות ,לקדם את התחום האורגני
בישראל ,להגדיל את הצריכה של
התוצרת האורגנית בקרב הציבור,
לקשר בין חברי הארגון ולשמש
כמוקד ידע מקומי ובינלאומי ,מתוך
תקווה ואמונה שבהגדלת פעילותנו
נגדיל גם את מספר החברים בארגון.
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חברים יקרים,
המאבקים של החקלאים ,אותם הזכרתי בעלון
הקודם ,החלו לשאת פרי.
מאבקים אלו אירעו במקביל למשבר העגבניות ,שהפך להיות לא רק
משבר של החקלאים אלא משבר של המדינה כולה ,ובמסגרתם הצלחנו
לקבע בתודעת הציבור הישראלי את העובדה כי החקלאים אינם אחראים
לבעיית “יוקר המחיה” ,אלא שבעיה זו נמצאת על שולחנם של אחרים,
בעיקר על שולחנם של רשתות השיווק והסיטונאים.
בנוסף לכך ,הצלחנו להבהיר בתקשורת ובכנסת ,כי מצבם הקשה של
החקלאים הינו אחת הסיבות למשבר שנוצר.
דרישתנו העקרונית לקיים דיון מעמיק מול האוצר ,בנוגע למשבר
בחקלאות ,נענתה בחיוב על-ידי שר האוצר .לצורך העניין הוקמו ועדות
בנציגות החקלאים במסגרת “התאחדות חקלאי ישראל” ,כדי להציג
עמדה אחידה ב 3-נושאים עיקריים ,וזאת מתוך כוונה לייצר הסכמות
משותפות לנו ולאוצר לטווח ארוך:
•בנושא העובדים הזרים (מיסים ,אגרות ,קיזוז מגורים ועוד);
•מחירי המים;
•בעיית שיווק התוצרת החקלאית ו”פערי התיווך”.
כבר בתחילת הדיונים הכריזו שר האוצר ושר החקלאות על ביטול מס
המעסיקים לעובדים זרים וכן הוסכם על מתן היתר לקיזוז עד  530ש”ח
לעובד בגין מגורים ,כל זאת החל מתאריך .1.1.2016
נושא השבת ¼ 2נקודות הזיכוי תלוי ועומד בבג”צ ,ונקווה כי בקרוב יינתן
פסק-דין בעניין זה.
כאמור ,הדיונים נמשכים בכל הנושאים ,ואנו מקווים שנסיים אותם עם
מקסימום הישגים ,שיביאו לבלימת הקריסה של החקלאות בישראל,
שנגרמה על-ידי מדיניות קלוקלת של ממשלות ישראל לדורותיהן.
בימים אלו מתקיימים דיונים במזכירות הארגון לחקלאות אורגנית ובמועצת
המשך בעמוד הבא
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תוכן עניינים
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תעשייה אורגנית
רשמי סיור בחקלאות האורגנית

“אורגני שלי”  -פרסום הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית
רח’ היסמין  1רמת אפעל 52960
טלפון 03-7361097/8 :פקס03-7361103 :
מערכת :בני שמולביץ ,אלי אהרון מזכירת מערכת :יפה אלפי-טל
דוא”ל yafa@organic-israel.org.il :אתר הארגוןwww.organic-israel.org.il :
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המשך “דבר מנהל האגף המקצועי ,אלי אהרון”

הארגון ,לגיבוש תכנית עבודה מוסכמת לשנת  ,2016הכוללת אלמנטים
של העצמה ושדרוג פעילות הארגון ,לטובת כלל המגדלים האורגניים.
בעקבות פעילות אינטנסיבית של הארגון מול קנט ,הורידה קנט את
ההשתתפות העצמית של החקלאים האורגניים בגין אסון טבע מ40%-
ל ,30%-ויש לכך משמעות גדולה לגבי כיסם של החקלאים הנפגעים ולגבי
מעמדה של החקלאות האורגנית.
בעצם ימים אלו אנו ממתינים לתשובה החיובית של הקק”ל לגבי הצעתנו
לצרפה כחברה בארגון לחקלאות אורגנית .חברות זו תיתן הן לארגון והן
לקק”ל משקל איכותי רב ותרומה לשני הצדדים.
במסגרת מפגש ביננו לבין שה”מ במשרד החקלאות ,סוכמו שיתופי-פעולה
בפעילות ההדרכה בין המדריכים האורגניים לבין אלו הקונבנציונליים,

שישלימו זה את זה בתחומי ההדרכה השונים.
כדרכנו בקודש אנו מקיימים בחודש ינואר קורס נוסף של “יסודות החקלאות
האורגנית” ,ובנוסף לכך אנו מקיימים דיונים מקצועיים כדי להוציא לפועל אחת
לשנה קורס אורגני מתקדם ,המיועד לחקלאים ,למדריכי שה”מ ,לחוקרים,
לקובעי מדיניות ולאחרים .בימים אלו אנו שוקדים על התכנים של הקורס,
מתוך כוונה לקבוע ולפרסם את מועדיו בהקדם.
בתוך כל זאת ,אנו מגבירים ומתעדים את ביקורי המדריכים במשקי
החקלאים ,כולל יו”ר הארגון והח”מ ,במטרה לתת מענה מקצועי לחברי
הארגון מצד אחד ,ומצד שני להיחשף בשטח לצרכים של החקלאים
באופן בלתי אמצעי.
אני מאחל הצלחה רבה לחקלאים ולכל העוסקים במלאכה.

רשמי ביקור אצל מריו לוי בשדה אליהו
אלי אהרון

בתאריך  5.1.2016יצאנו ,כל צוות הארגון לחקלאות אורגנית ,לביתו של
מייסד הארגון ,מריו לוי ,בשדה אליהו ,כדי לציין את יום הולדתו ה.92-
בביקור השתתפו :בני שמולביץ  -יו”ר הארגון ,אלי אהרון  -המנהל המקצועי,
שירלי גזית  -מדריכת הגד”ש וגן הירק ,יזהר טוגנדהפט  -מדריך המטעים,
איציק כהן  -מדריך הירקות בבתי צמיחה ומנהלת המשרד ,יפה אלפיטל.

המפגש עם מריו לוי התקיים בבית “ביו-תור” של קיבוץ שדה אליהו ,בו
קידמה את פנינו תמונתו המצוירת של מריו בחזית הבניין.
דברי הברכות למריו ,מפי חברי הצוות ,העלו על נס את פועלו רב-השנים
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בתחום האורגני ,תוך איחולים לשנים רבות נוספות של עשייה.
בדבריו ציין מריו לוי את הדברים הבאים:
“אנחנו צריכים לחשוב על כך שכל העניין החקלאי יכול להיות שונה אם
נראה את הטבע ,את הסביבה ואת החקלאות בצורה שונה .אל תחששו,
אני לא הולך למהפכות ,אנחנו צריכים לבחור בשביל הנכון ולבחור
בחקלאות אורגנית המתקרבת במקסימום לטבע ,ולא לסטות מכך .יש
לכך תוצאות.
אני חושב שמצאנו את תחילתו של השביל המוביל אותנו לשפיות דעת,
שבסופו של דבר פועלת לטובתנו.

אם לא מקלקלים את הטבע ,משיגים תוצאות יוצאות מהכלל ,וזו לא
תיאוריה אלא הלכה למעשה .בדרך זו צריך ללכת באש ובמים.
כל מה שעשינו זה בסדר ,אבל צריך ללכת צעד נוסף קדימה.
לא מספיק להחזיק את הדברים בבטן ,צריך לפרסם ולשכנע את
האנשים שדברים אלו חשובים לא רק לתנועות ההתיישבות בארץ
ישראל ,אלא לכל העולם.
לכך צריך הרבה סבלנות וסובלנות ולצעוד קדימה ,כי אלו דברים
מוחשיים ולא תיאוריות”.
דברים כדורבנות!
אנו כמובן מאחלים למריו לוי אריכות ימים והמשך שיתוף-פעולה עם
הארגון וצוותו.
לאחר דברים אלה התלווה אלינו מריו לסיור מודרך של מאיר ליפשיץ ,בו
הציג בפנינו את אתר הקומפוסט האורגני של שדה אליהו מראש גבעה
משקיפה.

אורגני שלי

מאתר הקומפוסט המשכנו לתחנת
הניסיונות של מו”פ עמק המעיינות -
“חוות עדן”.
קיבל את פנינו המדריך יפתח גלעדי,
אשר סקר את פעילות המו”פ .ככל
המופי”ם האזוריים ,גם “חוות עדן” היא
מו”פ יישומי ,הנותן מענה לבעיות העולות
מהשטח ,ממשקי החקלאים ביישובי
האזור.
המו”פ עוסק במחקרים בתחום הגד”ש,
גידולי ירקות ומטעים (בעיקר תמר) וכן
בניסיון לתת מענה לבעיית “חדקונית
הדקל” ,העושה שמות ומחסלת לא מעט
עצי דקל ברחבי הארץ.
במסגרת החווה קיימת חממה ,בה מנסים
לבחון גידולים חדשים ,לא סטנדרטיים,
בתחום התבלינים והירקות ,כמו :חציל
לבן מוארך ,פלפל פחוס ,עגבניות צ’רי
שחורות ועוד.
בקיצור :תאווה לעיניים.
גולת הכותרת של העשייה בחוות הניסיונות
נוגעת לפעילות חינוכית חקלאית ,לה
שותפים תלמידי בתי הספר בסביבה,
בשיתוף עם משרד החינוך והמועצה האזורית.
 5מורות של משרד החינוך מלוות את התלמידים בפעילות חקלאית,
המתבטאת באחריות התלמידים לגידולים חקלאיים ,בשטחים שהוקצו
עבורם בחווה.
תודתנו למנהל המו”פ וליפתח גלעדי ,על הסיור המהנה.

5.1.2016
למריו היקר שלנו
בשעה טובה ומוצלחת,
לגיל  92המכובד הגעת,
וזו הזדמנות חגיגית סביבך לשבת,
לאחל לך אושר ובריאות
וגם להוסיף נחת בהזדמנות.
נאחל אריכות ימים,
לפחות עד מאה כעשרים.
לקוות שתזכה לנחת וגאווה,
מכל הילדים ,הנכדים והנינים.
אנו מעריכים ,מוקירים ואוהבים אותך,
את חכמת חייך והטוב שבלבך,
את אהבתך לזולת והרצון לדעת
ובמקביל להמשיך ולתת לכל אחד ואחת ,תמיד ובכל זמן ועת.
אנחנו מאמינים שאתה יכול לנצח את השנים
היית כאן הרבה לפני קום המדינה
היית עד למה שיכול לקרות בזכות אמונה
נתקלת בהמון אנשים לאורך השנים
שמעת כל כך הרבה סיפורים מעניינים
כל שלמדת בחיים הפך נחלתנו
כי אתה תמיד משתדל לספר ולשתף אותנו
ועל זה אנו חייבים לך הרבה תודה
כי חלק גדול ממה שאנחנו זה בזכותך.
אנו תמיד איתך ,ולנצח אותך נמשיך להוקיר,
לכבד ולאהוב.
מאחלים בהמון אהבה
האורגנים

משק לדוגמא :נפתלי פלדמן ממושב תקומה
יזהר טוגנדהפט

נפתלי פלדמן עזב עבודה בטוחה בהיי-טק ובחר לחזור למשק במושב
תקומה .בשנת  2010החל נפתלי לגדל אלו-ורה ,לאחר שבתו אובחנה
כחולה במחלת קרוהן .מתברר שאכילת אלו-ורה רפואית מקילה מאוד
על תסמיני מחלה זו ומחלות
מעיים דומות לה .אט-אט
התמחה נפתלי בגידול
ובעיבוד הג’ל ,כדי להתאימו
לבתו.
השמועה עברה מפה לאוזן,
ומ 150-שתילים הגיע לגידול
של  3דונמים ולייצור של מגוון
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משקאות ומוצרי קוסמטיקה
לטיפול בבעיות עור שונות.
יחד עם ההתמחות בגידול
והטיפול בבת ,עברה
המשפחה כולה מהפך
תזונתי מלא ,המבוסס על
תוצרת אורגנית .נפתלי
הרחיב את תחומי פעילותו
והתמחה גם בשיטות טיפול
אלטרנטיבי אחרות.
אפשר ללמוד ולהתרשם באתר http://www.aloeverabest.com
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לזכרו של אבי אפלבוים ,אפל’ה ז”ל ,מקיבוץ עלומים
אסף בני שמולביץ ,מתוך הספדים לזכרו

אפל’ה איננו.

אפל ּו ְסלָ ִעים נִ ׁ ְש ָ ּב ִריםֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת לְ ָך,
וְ ל ֹא ֵמ ֲח ַמת זִ ְקנָ ה.
ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ֵהם ׁשוֹ כְ בִ ים ַעל ַ ּג ָ ּבם ַ ּבחֹם וּבַ ּקֹר,
ׁ ָשנִ ים כּ ֹה ַרבּ וֹ ת,
ִּכ ְמ ַעט נוֹ צַ ר ר ׁ ֶֹשם ׁ ֶשל ׁ ַשלְ וָ ה.
ֵאין ֵהם זָ זִ ים ִמ ּ ְמקוֹ ָמם וְ כָ ְך נִ ְס ָּת ִרים ַה ְ ּב ִק ִיעים,
ֵמ ֵעין גאווה.
ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת עוֹ בְ רוֹ ת ֲעלֵ ֶיהם בצפייה.
ִמי ׁ ֶש ָע ִתיד לְ ׁ ַש ֵ ּבר אוֹ ָתם
ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָ ּבא.
וְ ָאז ָה ֵאזוֹ ב ְמ ַׂשגְ ֵׂשגָ ,ה ַא ּצוֹ ת נגרסות וְ ַה ָ ּים ֵמגִ ַיח וְ חוֹ זֵ ר,
וְ דוֹ ֶמהֵ ,הם לְ ל ֹא ְּתנו ָּעה.
ַעד ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ֶּכלֶ ב יָ ם ָק ָטן לְ ִה ְת ַח ֵּכ ְך ַעל ַה ְּסלָ ִעים
יָ בוֹ א וְ יֵ לֵ ְך.
ופתאים ָה ֶאבֶ ן ּ ְפצו ָּעה.
ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָךְּ ,כ ׁ ֶש ְּסלָ ִעים נִ ׁ ְש ָ ּב ִרים זֶ ה קוֹ ֶרה ַ ּב ַהפְ ָּת ָעה.
ו ַּמה ַ ּגם ֲאנָ ׁ ִשים.
(דליה רביקוביץ)  -גאווה
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אפל’ה היקר,
איזו מבוכה ,מותך תופס אותנו לא מוכנים .בצר לי פונה למקום היציב היחיד,
פונה לפרשת השבוע ,פותח בה והיא פותחת בי ,והנה אתה בריא וחיוני ,חייכן
ומסביר פנים.
“ויישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא ורץ לקראתם מפתח
האהל וישתחוו ארצה” ,כמה קסם בפסוק הפשוט הזה.
אברהם אבינו עוצר שיחה עם הקב”ה ובחום רץ אל אורחיו ומקבלם אליו
בתחינה.
“הכל טוב!”“ ,הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו”.
כך היית משיב לשאלה היהודית ,מה שלומך ,בדרך כלל נלווה לזה מבט
לשמיים ,איש אמונה .תמיד נלווה לזה חיוך .החיוך הזה ,החיוך הוא השורש
של אהבתנו אליך.
עובדים קשה? הוא שואל בהתעניינות אמתית ,אני משיב שקצת עמוס
ושבסך-הכול בסדר ובודק מיד איך הסתדר המשק בשבוע האחרון עם
הקסאמים והאירועים השונים.
כמה גשם ירד ,איך משפיע על החיטה ,איך הקרה השפיעה על היבול ,מה
קורה במשקים בחוץ לארץ ואיך מסתדרים החקלאים מגוש קטיף ,שמנסים
להתמקם מחדש.
“הכל טוב !” ,הוא משיב.
קהילה בנויה על אושיות ,על אנשי מפתח.
קהילה אמונית ,אנשי אדמה והתיישבות ,חלוצים העומדים בפרץ מול אויבנו
שנה אחר שנה ,מאז מלחמת ששת הימים ,חייבים עצמות חזקות .אתה אפל’ה
היית מאושיות קיבוץ עלומים ,מנהיג קהילתי ,איש המרגיע את הסביבה ,אוהב
אדם באשר הוא אדם ,אהוב על מכריו וסביבתו.
איש העולם הגדול בשיווק ובטיול ,יחד עם פנינה היקרה תיירתם את העולם
ובעיקר את הארץ ,מדביקים אליכם מכרים וחברים חדשים ,זה מכאן וזה
משם.
תל אביבי בנשמה אשר סנדליו טבולים בבוץ גידולי השדה של מערב הנגב.
קיבוץ עלומים איבד את אחת הדמויות המרכזיות ,אני יודע ומרגיש שמאז
שאפל’ה חלה ,השבילים נראים אחרת ,כן זה יהיה אחרת.
זה יהיה אחרת בשלחין ,זה יהיה אחרת בשיווק ,בארגון לחקלאות אורגנית,
בשיעורים התורניים ,בוועדות השונות שלקח בהן חלק ,כי אפל’ה אהב את
עלומים ואנחנו אהבנו אותו.
אפל’ה ,זה קרה מוקדם מדי ,מפתיע מדי ,קשה מדי ,חסך ממך הקב”ה יסורים
ארוכים .השאיר אור גדול ,זיכרון של אדם אופטימי ,של חבר אמיתי.
מורשתו של אפל’ה היא מורשת של אהבה  -המון אהבה.
המעיין הזה לא נקבר היום ,הוא נשאר על פני האדמה .ימשיך לנהור ,ימשיך
לחיות דרך כל מי שחלק את האושר של להיות חבר של אפל’ה.
“הכל טוב”.
בפרקי אבות פרק ב’ משנה ט’ כתוב:
“ אמר להם :צאו וראו איזה היא דרך ישרה שידבק בה האדם.
ר’ אליעזר אומר :עין טובה.
ר’ יהושע אומר :חבר טוב.
ר’ יוסי אומר :שכן טוב.
ר’ שמעון אומר :הרואה את הנולד.
ר’ אליעזר אומר :לב טוב”.
אפל’ה  -תודה רבה.
יהי זכרך ברוך.

אורגני שלי

רשמים מהכנס הבינלאומי “אגרואקולוגיה וחקלאות
אורגנית באזור הים התיכון”
און חן ,חבר ונציג הארגון לחקלאות אורגנית בהנהלת
הארגון הים תיכוני בIFOAM-

כנס “אגרואקולוגיה וחקלאות אורגנית באזור הים התיכון” אורגן על-ידי הארגון
האורגני הים התיכוני  ,AgriBioMediterrraneoשגם הארגון שלנו חבר בו ,לרגל 25
שנה להיווסדו .הכנס התקיים בין התאריכים  12-10בחודש ספטמבר בטירה
עתיקה במרכז העיר וינולה באיטליה ,במקביל לתערוכת ( SANAתערוכה
אורגנית המתקיימת מדי שנה בעיר בולוניה באיטליה) .מושב הסיכום של
הכנס התקיים בתערוכה עצמה ,בשיתוף מארגני התערוכה.
בכנס נכחו מעל  150משתתפים ממדינות שונות ,ביניהם נציגי ארגוני
מגדלים ,ארגונים אורגניים שונים ,אנשי מחקר ,אנשי אקדמיה ,עיתונאים,
רגולטורים מהאיחוד האירופי ופוליטיקאים.
הנושא המרכזי בכנס היה השאלה“ :האם ניתן להאכיל את אוכלוסיית
העולם על-ידי חקלאות אורגנית ותוך שימוש בשיטות אגרואקולוגיות”.
כמו-כן נדונו נושאים שונים ,כגון :חקיקה חדשה בנושא האורגני ברחבי
העולם ,תקן  IFOAMהחדש ,דיאטה אורגנית ים תיכונית ויתרונותיה,
תיירות כפרית אורגנית ועוד.
הכנס נערך סביב ארבעת העקרונות המנחים של התנועה האורגנית :אקולוגיה,
בריאות ,הוגנות ואכפתיות ,והדוברים השונים נשאו הרצאותיהם בהקשר זה,
כאשר ההרצאות נסובו על היבטים מעשיים ,תיאורטיים ואידיאולוגיים.
נושאים של בנייה מול שטחים פתוחים ,אקולוגיה ,כלכלה וחברה נדונו
בהרחבה .מחקרים שהוצגו בכנס הראו בבירור שלא רק שהחקלאות
האורגנית יכולה להאכיל את אוכלוסיית העולם ,אלא שיישום שיטות
אגרואקולוגיות היא הדרך היחידה שבה נוכל לשמר את היכולת להמשיך
ולהאכיל את אוכלוסיית העולם בדורות הבאים.
נושא נוסף שנדון בהרחבה ,ורלוונטי גם לנו בישראל ,היה עלייה בגיל
הממוצע של החקלאים ועזיבת הדור הצעיר את המשקים .גם כאן יש
לחקלאות האורגנית מה להציע .מחקרים שהוצגו בכנס מעלים שיותר
ויותר צעירים נמשכים לעיסוק בחקלאות אורגנית מתקדמת ,והגיל
הממוצע של העוסקים בתחום זה נמוך בהרבה מזה של העוסקים
בחקלאות קונבנציונלית.
התקן האורגני החדש של  3.0 IFOAMהוצג לראשונה באוקטובר ומהווה
מעין קריאת כיוון לתנועה האורגנית העולמית .התקן אמור לעסוק בין
השאר בנושא העסקת עובדים ואתיקה ,בדומה לתקנים אחרים כמו
ה FAIR TRADE-או .ETI
זהו נושא מאוד אקטואלי בשיח באירופה בעת הזאת ,על רקע גלי ההגירה
ליבשת .באופן פרדוקסלי תוצרת חקלאית יכולה להיחשב כאורגנית למהדרין,
בעוד היצרן מעסיק עובדים בתנאים מחפירים ומלין את שכרם ,בניגוד מוחלט
לעקרון היסוד “הוגנות” .התקן החדש אמור ליישב סתירה זאת.
תקצירי ההרצאות יועלו בקרוב לאתר הארגון.
בכנס ציין הארגון האורגני הים תיכוני  25שנה להיווסדו ,והוענקו בו תעודות
הוקרה לאנשים שתרמו להקמת הארגון ,לחיזוקו וליציקת תוכן לתוכו
במהלך השנים .בין מקבלי תעודות ההוקרה גם שני ישראלים :גיא רילוב
ומריו לוי ,שזוכים להערכה רבה על פועלם לאורך השנים.
היעדים ,אותם הציב הארגון לעצמו לעתיד ,כוללים ייסוד מאגר מידע
אינטרנטי מפורט של כלל העוסקים בתחום האורגני באזור הים התיכון,
ניסיון לשינוי החוק באירופה ,כך שיאפשר מכירת תוצרת אורגנית
בתפזורת ברשתות שיווק (החוק הישראלי מתיר זאת) ,חיזוק נושא
התיירות הכפרית-אורגנית במסגרת תוכנית של האיחוד האירופי וצירוף
מדינות ים תיכון נוספות לארגון.
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עצות מקצועיות לעונה

סיכום ביניים
ד”ר יזהר טוגנדהפט ,רפרנט מטעים והזנה

שנה חדשה החלה ,בימים אלה נציין את ראש השנה לאילנות ,מהם אנו
מנסים להוציא את פרנסתנו ,ואני כבר שנה בתפקיד מדריך המטעים
בארגון .הזדמנות חגיגית לסיכומים ותובנות.
בשנה החולפת עסקתי בהיכרות עם הנוטעים ,עם הגידולים השונים ,עם
דילמות של שוק מקומי ויצוא ,עם חיפוש דרכים להוזלת החנקן .ערכתי
היכרות עם הדרכים המגוונות ליישום חומר אורגני וחומרי הזנה במטע.
במהלך השנה החולפת יצרתי  -וגם חידשתי  -קשרים עם מדריכים
וחוקרים בתחומים הרלבנטיים ,בהם הזנה ,מיכון ,הגנת הצומח והגידולים
השונים .הרבה אנשים טובים יוצרים ידע וצוברים ניסיון רלבנטי לחקלאות
האורגנית .משימתי היא לחברם לטובת פעילותנו.
שלושה תחומים משותפים לכלל החקלאים :הזנה ,הגנת הצומח ,מכירת
התוצרת .בתחום ההזנה אני פועל להוזיל את מחיר החנקן ולשפר את
המודעות ליישום נכון של החומר האורגני בקרקע ,באופן שימנע את
בזבוזו .המקור הזול ביותר כיום לחנקן זמין הוא זבל עוף ,ממנו יש בשפע
רב בארץ .השימוש בקוטלי חרקים בלולים הקונבנציונליים מצמצם מאוד
את הזמינות של זבל עוף המתאים לחקלאות האורגנית .בשיתוף פעולה
עם ד”ר נחום קוצר ,מדריך הלולנים של הארגון ,אנחנו מנסים להניא
לולנים (קונבנציונליים) משימוש בתכשירים אסורים לנו ולהציג בפניהם
חלופות אורגניות או כאלה שיתפרקו מהר מספיק ולא יישארו בזבל בסוף
המחזור בלול.
הגנת הצומח במטע  -משולבת וידידותית  -מתפתחת בצעדי ענק.
הוצאת חומרים משימוש ודרישות שוקי היצוא לתוצרת נקייה משאריות
חומרי הדברה מניעות נוטעים רבים לאימוץ גישות הדברה כאלה .בארץ
מתנהלים כבר כמה שנים פרויקטים של הדברה אזורית ,משולבת .בגולן,
בגליל העליון ,המזרחי והמרכזי ,במושבות השומרון ,מתנהלים מיזמים
ברמה מקצועית גבוהה מאוד ,בניהול ובליווי השירותים להגנת הצומח,
מדריכי שה”מ ,מו”פ צפון ומדריכים ופקחים פרטיים .גם בגליל המערבי
ובשרון קיימת הדרכה מקצועית המובילה לכיוונים אלה .השימוש בצמחי
כיסוי ובאויבים טבעיים וההבנה שכל כך חשוב ויסודי לשמר ולפתח את
האיזון הביולוגי במטע ,הולכים ומתרחבים אצל כלל הנוטעים .מגמה
זו ,שהיא בעצם בבסיס החקלאות האורגנית ,מייצרת שמחה על ריבוי
החקלאים המאמצים תפיסות “ביולוגיות” מחד וחשש שיווקי מאידך .כיצד
נצליח לבדל את התוצרת שלנו על פני פרי “ידידותי” או “נקי מרעלים”
בקרב ציבור הצרכנים?? יש לפעול כבר עכשיו לבניית כלים לבידול נדרש
זה .מי מרים את הכפפה?
נקודה זו מובילה לשאלת השיווק .אני עוסק כעת בהיכרות עם הסיטונאים,
בתי האריזה והיצואנים .עוד נישה ,שאנו מנסים לקדם ,היא שוקי איכרים
מקומיים במקומות שונים .שווקים אלו יכולים להוות ערוץ מכירה נוסף למי
שרוצה לעסוק בכך.
עד כאן להפעם.

לתשומת לבכם
כתובת הדוא”ל של הארגון השתנתה.
הכתובת החדשה והמעודכנת:
yafa@organic-israel.org.il
המשך בעמוד הבא
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ברכות הארגון לחקלאות אורגנית לד”ר יזהר טוגנדהפט

מופחת חומרי הדברה ,מופחת הנדסה גנטית ובטוח יותר מפני התפתחות
מזיקים עמידים.
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אורגני בנורבגיה (המשך למאמר קודם)
ברכות לבביות לעמיתינו לעבודה,
לרגל קבלת הדוקטורט
התואר המכובד מעניק ערך מוסף לארגון לחקלאות אורגנית ומעלה
את רמתו ,מומחיותו ואיכותו המקצועית של מערך ההדרכה ,בניהולו
של אלי אהרון ,מנהל האגף המקצועי בארגון לחקלאות אורגנית ,וצוות
ההדרכה :ד”ר שירלי גזית ,ד”ר נחום קוצר ,איציק כהן ,טלי ברנר.

איחולינו להמשך תנופה ויצירה פוריות!
הנהלת הארגון

תעשייה אורגנית

טלי ברנר
משקה אורגני חדש
חברת  CIDEROADיחד עם חברת האריזות  BERLINהשיקו
משקה אורגני חדש ,בבקבוק זכוכית למיחזור .החברה חידשה
מוצר רטרו ,SWITCHEL :בטעמי פירות עם ארומות אורגניות.
 - BEVERAGE DAILY - 24.7.2015ג’ני איגל

הצמיחה בסחר האורגני בבריטניה מכניסה קטגוריות
חדשות
השוק האורגני בבריטניה ממשיך
בצמיחה .בשנה האחרונה צמח השוק
ב ,3%-לעומת ירידה של  1.2%בשוק
המזון הקונבנציונלי .מייק ווטקינ’ס מייחס
את הצמיחה לחדירה לקטגוריות חדשות,
כמו :חטיפים ,ממתקים ומשקאות
אלכוהוליים .המוצרים צריכים להיות במחירים אטרקטיביים ובני-השגה.
לדבריו ,האמון במוצרים אורגניים חזר .רשת סנסבורי מדווחת על סל
אורגני הולך וגדל .הגידול במכירות נסמך על מקורות מהימנים ועל שיח
העוסק בשמירת הסביבה ובטיפוח הקרקע .קלייר מקדרמונט מחברת
 SIOL ASSOCIATIONמדווחת על  1000מוצרים אורגניים חדשים שהוגשו
לאישור ועל עלייה של  14%במספר החברות שהוגשו לאישור.
מייק סטונס FOOD MANIFACURE. UK - 16.9.2015 -

המבורגר אורגני
החל מ ,1.10.15-למשך חודשיים ,השיקה חברת מקדונלד’ס בגרמניה
המבורגר אורגני .ההמבורגר יהיה במספר שילובים בלחמניה מלחם מלא,
עם או בלי חסה .כל האופציות ייבדקו ,כדי להחליט
מהי צורת ההגשה המועדפת על הצרכן האורגני.
כיום כבר מגישה חברת מקדונלד’ס חלב אורגני
בבריטניה ובגרמניה ומיצים אורגניים בגרמניה
ובצרפת .המהלך של מקדונלד’ס יכול לשנות את
החקלאות ואת שרשרת המזון המהיר לייצור מזון

6

היעד המאתגר ,שהציבה ממשלת נורבגיה לתחום האורגני עד  ,2020הוא
 15%מסחר המזון .כדי להגיע ליעד זה ,תמכה הממשלה בייצור ובקידום
מזון אורגני ב 40-מיליון קרונות נורבגיות בשנים  ,2012-2003ולמרות
ההשקעה עדיין לא רואים את הצמיחה המצופה.
במחקר שנערך כדי לברר את הסיבות לנתונים הנ”ל ,נמצא כי בעוד
שזמינות המוצרים האורגניים בשנים  2013-2000גדלה מאוד ,האמון
במוצרים אלה ירד .יותר צרכנים מצהירים כי אין ערך מוסף למוצר
האורגני ,לדעתם .אם מטרת הממשלה הייתה להגיע ל ,15%-חייבים להבין
מהו המקור לאי התחזקות התחום .חלק מההשקעה של הממשלה היה
בגוף האישור והפיקוח האורגני  ,DEBIOונמצא כי גם האמון בו ירד.
המחקר מצא כי האמון בגוף האישור והפיקוח הדני -DANISH ECO
 CONTROLגדול יותר.
יתכן שמקור אובדן האמון הוא בריבוי סמלים שהצרכן מתבלבל ביניהם
ואינו מבין מי אחראי על כל סמל.
הערת הבהרה שלי (ט.ב) :על תוויות מוצרים שונים מופיעים סמלים שונים,
כמו שמירה על :איכות סביבה ,איכות מים ,איכות אוויר ,זכויות העובד,
זכויות בעלי חיים ,יערות הגשם ,יערות ועוד.
דף העמדה הוכן על-ידי המחלקה הנורווגית למחקר ,במסגרת תכנית
לקידום קיימות.
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Vol:92 pp 91-99, The role
of consumer in transition toward sustainable food consumption. The case of
.organic food in Norway
.Authors: G. Vitterso, T. Tangeland
מוצרים מוכנים לODDLER-

הרשתות הקמעוניות בארה”ב מרחיבות את מדפי האורגני לילדים30% ,
אורגני מול הקונבנציונלי.
חברת  PLUM ORGANICSהגדילה את המכירות שלה ב 2015-ב,300%-
עם מוצרים המותאמים לילדים .החברה המוכרת ביותר למוצרי ילדים
היא  ,GERBERשגם היא מוכרת מוצרים אורגניים ,אבל לא רק אורגני,
בעוד  PLUM ORGANICSמייצרת רק אורגני ונקנתה לאחרונה על-ידי
חברת .CAMPBELL SUOP
השיטה בה עובדת החברה ,לאיתור צורכי תינוקות וילדים ,היא שימוש
בקבוצת מיקוד של  100הורים לילדים בגילאים שלהם מיועדים המוצרים.
לדוגמא ,נמצא כי ילדים צעירים ( )4-2סובלים מבעיות עיכול ,על כן פותח
מוצר שנקרא =TUMMYבטן  ,עשיר בסיבים המשפרים את העיכול.
 Food navigator-usa.- 16.12.2015איליין ווטסון

פפסיקו מרחיבה את תחום המשקאות הבריאים
על-פי דברי מנכ”ל פפסיקו צפון אמריקה,
אל קרי ,פפסיקו בתהליך פיתוח משקה
 GATORADEאורגני ,שמתוכנן להיות
מושק כבר ב .2016-המוצר יימכר במכונות
המכירה האוטומטיות.
משקה  GATORADEהוא משקה אנרגיה.

אורגני שלי

זהו אתגר טכנולוגי גדול להדגיש את ייחודו של המשקה באיכות אורגנית.
מהלך זה הוא חלק ממהלך של החברה להרחיב את תחום משקאות
הבריאות ,מהלך העונה על צורך צרכני גובר .ב 1997-היו  24%ממשקאות
הקבוצה בקטגוריית המשקאות הבריאים ,כיום הם מהווים  ,49%והחברה
מעוניינת לעלות ל .52%-עד שנת  2025פפסיקו מתכננת להוריד את אחוז
הסוכר במשקאות שלה ב .20%-התהליך נעשה בשיתוף-פעולה עם איגוד
יצרני המשקאות בארה”ב .לדברי המנכ”ל אל קרי ,המהלך הבריאותי טוב
לחברה.
 ,FOOD.NAVIGATOR-USA.COMהל קוניק15.12.2015 ,

היצע הבשר האורגני בסין תופס תאוצה וגדל משמעותית
חברות במזרח סין מציעות מוצרי בשר מעובדים המבוססים על  1מיליון
כבשים ו 20,000-ראשי בקר הגדלים במחוז מונגוליה הפנימית שבצפון סין
והמאושרים כאורגניים על-ידי חברות סיניות .הבשר נמכר באריזות של 2.5
עד  12ק”ג ליחידה.
חברת בשר במערב סין מדווחת על מוצרים אורגניים למכירה .חברה
נוספת מבייג’ינג מעבדת מוצרים מעזים הרועות ומוזנות בפרחים
ובעשבים.
 FOOD NEVIGATOR.COM 12.8.15מרק גודפרי

רשמי סיור בחקלאות האורגנית

אלי אהרון ,מנהל האגף המקצועי בארגון לחקלאות אורגנית
נרי יצחקי ,יבנאל
ביקרתי ,יחד עם יזהר טוגנדהפט ,מדריך המטעים ,במשקו של נרי יצחקי
שבמושבה יבנאל.
נרי מגדל פירות אורגניים בשטח של כ 20-דונם ,הכולל :הדרים ,שזיפים,
שסק וזיתי שמן.
נרי הינו ממייסדי החקלאות האורגנית והארגון לחקלאות אורגנית בישראל
ופעל בצמוד למריו לוי כמדריך פירות אורגניים ארצי.
כמו-כן ,במסגרת קיבוץ גונן ,היה נרי פעיל גם בארגון מגדלי הפירות וכן
חבר הוועדה המייעצת לרישוי חומרי הדברה במשרד החקלאות.
נרי הוזמן על ידינו לחזור ולהיות חבר במסגרת הארגון לחקלאות אורגנית
ולתרום מניסיונו הרב.

עופר שמואלי ,כפר יהושע
עופר שמואלי מגדל
זיתים בשטח של 23
דונם בכפר יהושע.
כפר יהושע הינו
בעמק
מושב
יזרעאל ,המונה 90
נחלות.
הגידולים העיקריים הינם :פירות (בעיקר זיתים) וכן רפתות לייצור חלב
ובשר.
המושב נוסד במחצית שנות ה 20-על-ידי חלוצים מאנשי העלייה
השלישית.
עופר הינו בן למשפחה ותיקה ביישוב ,העוסק לפרנסתו בגידול זיתים
אורגניים ובבינוי.

מומי גרתי ,כפר בן נון
מומי גרתי הינו מגדל זיתים אורגניים בשטח כולל של כ 92-דונם בכפר
בן נון.
כפר בן נון הינו מושב בעמק איילון השייך למועצה האזורית גזר .המושב
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נוסד בשנת  1952על-ידי תנועת העובד הציוני וכולל
 80נחלות חקלאיות.
עיקר החקלאות במושב :פירות ,ירקות וגידולי
פלחה.
מומי קיבל על עצמו לשקם כרמי זיתים של מגדלים
שזנחו אותם ,מתוך כוונה להביאם למצב רווחי.
הגידול הינו אורגני לחלוטין ,ללא שימוש בחומרי
הדברה כלשהם ,לרבות חומרים מותרים .משתמש
אך ורק במלכודות לזבוב.
בנוסף לכך ,מומי אינו מעסיק עובדים זרים ,ובעת הצורך נעזר בעובדים
ישראליים.
בנו של מומי עוסק בגידול דבורים כתחביב ואף שימש ,כדברי אביו,
כפרזנטור למועצת הדבש.
חסיד של שיווק מאורגן ,בעיקר במסגרת של “שוק איכרים”.
מנהל מאבק נגד קבלנים המפעילים אמצעי ריסוס מהאוויר ומהקרקע
סמוך לחלקותיו.

סיור במושבים גני טל וניר צבי
ביקרתי ,יחד עם המדריך לגידול ירקות אורגניים בחממות ,איציק כהן,
במשקי מגדלים בגני טל ובניר צבי ,במועצה האזורית עמק לוד.

יחיאל בשארי ,גני טל
זהו הסיור השני במשקו של יחיאל,
העוסק בגידול ירקות אורגניים
בחממות ובשטח פתוח .במסגרת
הסיור ביקרנו בחממת פלפל ובחממת
עגבניות והתרשמנו מאיכויות הגידול
וממקצועיותו של החקלאי.

יוסי ללום ,גני טל
בגני טל ביקרנו גם במשק של יוסי
ללום ,המגדל קישואים ופפאיה
בחממות.
המאפיין המרכזי של יוסי הינו
ההקפדה על גידול ברמת
מקצועיות גבוהה ,תוך שמירה על
רמת סניטציה של משק לדוגמה.
יוסי מגדל את הקישואים (זוקיני)
תוך בחינת אופציית היצוא לחו”ל ,ואנו מאחלים לו הצלחה.

ארז בנדטוביץ ,ניר צבי
בהמשך היום הגענו
למשקו של ארז
בנדטוביץ במושב
ניר צבי שבעמק
לוד.
ארז ממשיך את
דרכם של הוריו
ומגדל מיני ירקות שונים ,תבלינים וגידולי עלים בחממות ובמנהרות
עבירות .מוכר את התוצרת בחנות המשפחה במושב.
מושב ניר צבי הינו ישוב דתי שהוקם בשנת  1954על-ידי עולים מארגנטינה
ונקרא ע”ש הברון צבי הירש .במושב כ 263-בתי אב ,שרובם מתפרנסים
מעבודות מחוץ ליישוב ובאזור התעשייה שביישוב.
המשך בעמוד הבא
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סיור בפני קדם ובקדרון

אמיר מעגן ועוז ריכטר ,קיבוץ לביא

יחד עם מדריך המטעים ,יזהר טוגנדהפט ,ביקרנו במשקי חקלאים
אורגניים ביישובים פני קדם וקדרון.

נקודה ראשונה בסיור הייתה קיבוץ לביא ,שם נפגשנו עם אמיר מעגן ,מרכז
ענף המטעים ,ועוז ריכטר ,מרכז ענף הגד”ש .הפגישה הייתה מבורכת.
אמיר ועוז הסבירו לנו מדוע הפסיקו את חברותם בארגון.
התפתח דיון מהי חשיבותו של הארגון .אמיר ועוז קיבלו את ההסבר
וישקלו את המשך חברותם.
הועלו שני דברים לטיפול ובדיקה.
בתחום הגד”ש  -מחסור במגוון גידולים למחזור גידולים .הצענו להם
להיכנס לענפי התבלינים בתיאום עם קיבוץ שדה אליהו ,והדבר יישקל
בהמשך .הוצע להם לשקול גם כניסה לירקות לתעשייה.
בתחום המטעים  -הועלתה בעיה בה נתקלו באחסון ובשמירה על
האשכולית האדומה .צוין הצורך בהקמת מו”פ לאחסון פירות .הארגון יבחן
את נושא הקמת המו”פ מול משרד החקלאות והמדען הראשי.
נושא נוסף שעלה ,המשותף למטעים ולגד”ש ,הוא ההזנה החנקתית ,הזנה
בכלל וחנקתית בפרט.

מיכאל לוריא ,פני קדם
היישוב פני קדם הינו ישוב קהילתי
דתי בדרום גוש עציון ,הצופה על
מדבר יהודה וים המלח מגובה  930מ’
מעל פני הים.
ביישוב כ 50-משפחות ,חלקן עדיין
בקרוואנים .היישוב הוקם לפני 15
שנה.
פגשנו את מיכאל לוריא במטע זיתים
אורגני שמחוץ למתחם היישוב.
החקלאי נמנה עם מייסדי היישוב ,עוסק בתיווך דירות בירושלים למחיתו
ומגדל כ 30-דונם זיתים אורגניים ו 3-דונמים כרם.
מיכאל ,כיתר חבריו ,עושה שימוש במים שפירים המועברים ליישוב
באמצעות חברת מקורות.
בעיית לחצי המים מחייבת את היישוב לשליטה מלאה על מועדי ההשקיה,
וכל החקלאים אכן משקים את חלקותיהם באמצעות מחשב השקיה
אחד ,הנשלט על-ידי היישוב.
מיכאל מציין כי החקלאים ביישוב מתמודדים עם בעיית גניבות
חקלאיות.
קיימת ביישוב תכנית להקמת חוות טורבינות לחשמל ,שתנצל את הרוחות
באזור גיאוגרפי זה.

עקיבא בראל ,קדרון
המשכנו למושב קדרון שבשפלה ,הנמצא בתחום שיפוטה של המועצה
גבעת
האזורית
ברנר.
מושב קדרון נוסד
בשנת  1949על-ידי
עולים מיוגוסלביה
ומרומניה .במושב
 136נחלות וכן 40
משפחות בקהילתי.
עקיבא קיבל את פנינו במשקו ,המורכב מ 8-דונמים זיתים וכן 1,000
מטילות אורגניות.
עקיבא הינו פנסיונר צה”ל העוסק בגידולים אורגניים שלא לצורכי פרנסה
אלא כתעסוקה בלבד .מתעתד להעביר לחתנו את המשך הטיפול
במשק.
בזמנו החופשי מייצר עקיבא מוצרים שונים ,אותם הוא מוכר מביתו,
מהפירות אותם הוא מגדל.
עקיבא נולד בישראל לפני כ 80-שנה ,שירת בצה”ל כקצין חימוש אוגדתי,
אוהב ישראל וציוני גדול.
לנו נשאר לאחל לעקיבא אריכות ימים עד  ( 119כדבריו).

סיור בצפון:
קיבוץ לביא ,כפר כנא  -סינדיאנת הגליל ,קיבוץ גזית

בני שמולביץ ,יו”ר הארגון לחקלאות אורגנית

ערכתי סיור בצפון עם האגף המקצועי ,אלי אהרון ,שירלי גזית ויזהר
טוגנדהפט.
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כפר כנא  -מרכז מבקרים סינדיאנת הגליל
בכפר כנא נפתח מרכז מבקרים מאוד
מרשים .המקום קיים כדי להציג את
שיתוף-הפעולה בין יהודים ובין ערבים
ואת התמיכה בכלכלה המקומית
באמצעות יצירת ערוצי שיווק לתוצרת
מלאכות יד מסורתיות ,בעיקר של נשים
מהמגזר הערבי.
סינדיאנת הגליל נוסדה בשנת  ,1996כדי
לקדם סחר הוגן והזדמנויות כלכליות
עבור נשים ערביות ,להעמיק שיתוף
פעולה יהודי-ערבי ולעזור למגדלים
וליצרנים מהגליל בשיווק תוצרתם.
כל רווחי העמותה מושקעים במיזמים
חברתיים .התחום העיקרי של סינדיאנת הגליל הוא תעשיית שמן הזית
ומוצרים נלווים ,כמו סבונים .חלק ניכר מוקדש לשמן זית ולמוצרי מזון
אורגניים מיוחדים אחרים ,כמו סירופ חרובים .בכפר כנא מחפשים מגדלי
זית אורגניים נוספים ,לצורך הפקת שמן זית .כמו-כן הם מחפשים מגדלים
לשומשום ולזעתר .האם ישנם מגדלים שמרימים את הכפפה?
נתבקשנו לבדוק אפשרות לסייע למטע ואדי ערה בהספקת המים .אלי
הציע שיבדוק את הנושא מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המים ,הם
מוכנים ליצור קשר עם מטעים קונבנציונליים נוספים ,כדי להסב אותם
למטע אורגני בסיועו של יזהר.

נחשון דוד ,קיבוץ גזית
התחנה האחרונה בה ביקרנו היא קיבוץ גזית .נפגשנו עם נחשון דוד ,מרכז
הגידולים האורגניים.
בתחילת הביקור הביע נחשון את קורת רוחו מהתנהלותו החדשה של
הארגון.
נחשון ממשיך לגדל מגוון גידולים ,בעיקר גד”ש לזרעים .מתמחה בבצל,
בשום ובגידולי תעשייה.
ציין את נושא הטיפול בעשבייה ואת נושא ההזנה בכלל ,ובפרט את
מחסורי החנקן.
ישנה כוונה לנסות לטפל מול יצרני הקומפוסט בחוסרים של זבל עופות
מאושר.
הועלו מספר רעיונות ,שייבחנו על-ידי צוות ההדרכה.

אורגני שלי

