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 קפיצה משמעותית ביצוא תות שדה מישראל לרוסיה
 ל"זן חדש בשם אורלי פותח בישראל ומשווק בהצלחה בחו

 
תתפוס  , לראשונה. התפתחות רוסיה כיעד יצוא חשוב לתוצרת חקלאית מישראל הגיעה גם לענף תות שדה

 .רוסיה   השנה את המקום השני כיעד יצוא לענף
 

 20%- טון שהם קרוב ל400-450ם עולה כי יצוא התות לרוסיה יגיע השנה  להיקף של מנתוני מועצת הצמחי
בעיקר במוסקבה קיים , בשוק הרוסי.  טון בשנה שעברה300לעומת יצוא של , מכלל יצוא התות מישראל

 . ביקוש רב  לתוצרת חקלאית באיכות גבוהה והתות הישראלי זוכה לרמת מחירים גבוהה
 מכלל היצוא ובמקום השלישי 50%- התות הישראלי נמצאת אנגליה שאליה מופנים כבמקום הראשון ביצוא

 .מדינות נוספות באירופה  המערבית
 טון 2500מזה ,  אלף טון18- דונם והיבול הצפוי הוא של כ4000-היקף השטח הזרוע של התות עומד על כ

   .      טון מיועדים לתעשייה והיתר לצריכה בשוק המקומי1000. ליצוא
עקב מזג האוויר החם  והיא תימשך , כשבועיים מוקדם מהרגיל, עונת התות החלה החלה השנה בתחילת נובמבר

 .עד סוף חודש יוני
 

 חידושים בענף
ל גורם לפעילות מוגברת "ראשי ענף התות במועצת הצמחים מסרו כי הביקוש הרב לתות שדה בשווקי חו

, ארומה, פים שונים המטפחים את השילוב האופטימלי בין טעם גו5בפיתוח זנים חדשים וכיום עוסקים בכך 
 . צבע וחיי מדף ארוכים

 שמאי יצהר' י פרופ" אשר פותח עאורליזן חדש שפותח לאחרונה ונחשב כבר עתה ללהיט באנגליה נקרא 
 הזן.  מוריס קאהןבשליטת איש העסקים פרטיסידס  השניים עוסקים בטיפוח זרעים בחברתורונן ביטון 

זן זה הניב את . גודל בינוני ויבול גבוה פר דונם, ארומטיות, מתיקות גבוהה,  מאופיין בצורת סביבון ארוךרליאו
 . היבול המוקדם ביותר מבין כל הזנים והוא בעל עמידות גבוהה נגד מחלת הקימחון

 
  מהענף60%תות תופס -מותג ביו

 מכלל 60%-בשיטת הביו וכיום הוא מגיע לכמועצת  הצמחים פועלת מזה מספר שנים להרחבת גידול התות 
 .השטח הזרוע

 בה הגידול נעשה תוך ,הדברה משולבת תות הוא מותג של -ראשי ענף התות במועצה מסבירים כי מותג הביו
המגדלים , בשיטת הביו. שימוש מירבי באמצעי הדברה ביולוגיים וצמצום עד למינימום של חומרים כימיים

 את  כגון אקריות טורפות וצרעות טפיליות כדי לחסל את המזיקים ולייתרמשתמשים בחרקים מועילים
 . המקרים המדבירים הביולוגיים מייתרים לגמרי את השימוש בחומרים כימייםברוב  . הטיפול הכימי

 תות זוכות לביקורת קבועה של פקחים  מנוסים -מומחי מועצת הצמחים הדגישו כי חלקות הגידול של ביו
 .ות חומרי הדברה כמה פעמים בשנה כדי לוודא עמידה בסטנדרטים של שווק התוצרתולבדיקת שארי

תות משווק ברשתות השווק ובחנויות פרטיות בסלסילות שעליהן מופיעה מדבקה עם שם המותג ועם -המותג ביו
 .סמל הדבורה 

 


