
חקלאות 4

"עברה עלינו שנה לא פשוטה, אבל החקלאות 
הישראלית ואנחנו כאן כדי להישאר"

שאחריה  האזרחית  לשנה  ומעבר  אזרחית  שנה  יום 
הוא בדרך כלל "זמן סיכומים". משה ברוקנטל, מנהל 
ענף הפירות במועצת הצמחים, מספר כי על הענף 
עברה שנה לא קלה, אבל למרות זאת - הוא משדר 
הפירות  וענף  בכלל,  הישראלית  "החקלאות  אופטימיות. 
להישגים,  מגיעים  לכולנו,  גאווה  מקור  מהווים  בפרט, 
פותחים דלתות בעולם ומשפרים את תדמיתה של ישראל", 
החקלאים  עם  שלנו  הפעולה  "שיתוף  ברוקנטל.  מרחיב 
נמשך, ואני שמח שאנו מצליחים לספק למגדלים ערך מוסף 
יודע  לא  או  יכול  לא  הבודד  שהחקלאי  פעילויות  ולבצע   -
משרדי  זאת,  עם  רב.  ממון  לו  יעלה  שזה  או  בעצמו,  לבצע 
הממשלה השונים לא תמיד מקלים עם החקלאים - ואיתנו, 

מועצת הצמחים. אני מנצל את הבמה הזו 
החקלאות  לטובת  להירתם  להם  וקורא 

הישראלית".
הפירות  בענף  הנעשה  על  מעט  לנו  ספר 

במועצת הצמחים בשנה החולפת.
הייתה  להסתיים  שעומדת  "השנה 
הצמחים.  במועצת  זוכר  מהעמוסות שאני 

בשנת  הענף  של  השנתי  התקציב 
2018 עמד על כ-21 מיליון ש"ח, 
למגדלים.  ישירות  חזר  מרביתו 
הושקעו  ש"ח  מיליון   9 כמעט 
בפעילויות מחקר, על פי החלטות 
מיליון   4 שולחן;  בכל  המגדלים 
בסיסי  לביטוח  שולמו  ש"ח 
הושקעו  ש"ח  מיליון   1.5 בקנט; 
מכירות  קידום  בפעילויות 
)קד"ם(; כ-600,000 ש"ח הושקעו 
בבקרת איכות ומידע; כ-300,000 
זנים  באקלום  הושקעו  ש"ח  
ש"ח  מיליון  וכ-18  חדשים 

בשלוש  מיזמים  ב-5  הראשי  המדען  עם  בשיתוף  יושקעו 
אבוקדו,  במינים  בשנה  ש"ח  מיליון  )כ-6  הקרובות  השנים 

תמר ובבננות(. 
הביאו  עצמם,  החקלאים  ידי  על  שנקבעו  אלה  השקעות 
צעדים  כמה  והתקדמנו  מאוד,  יפים  לתוצרים  השנה  אותנו 
שואפים.  כולנו  אליה  המודרנית  החקלאות  לעבר  קדימה 
לשמחתי, הענף מספק לשווקים פירות מדהימים לאורך כל 
השנה בטעמים ואיכויות יוצאי דופן, והנהנים הם הצרכנים 
בארץ ובחו"ל. בעזרת שיתוף הפעולה ההדוק עם החקלאים, 
זנים  ולשווק  לאקלם  לחקלאים,  עלויות  להוזיל  הצלחנו 
חדשים, להתפתח טכנולוגית, להרחיב את פעילות המחקר 
והפיתוח באופן ניכר, לשפר את הטיפול במחלות ומזיקים, 
להפחית את השימוש בחומרי הדברה ועוד. כל אלה התפתחו 
מאוד השנה, וגם הפעילות הנרחבת בכלי התקשורת השונים 
- תרמה  ופרסום מאומצת  ציבור  יחסי  - תוצר של עבודת 

את חלקה והביאה את הפירות לתודעה ארצית מתמדת".
בראייתך, מהן הפעילויות הכלל ענפיות המרכזיות שבוצעו 

השנה?
אני  אבל  בהכל,  לגעת  ניתן  לא  וכמובן  היריעה  "קצרה 
הגודל  יתרון  את  ומראות  בפעילויות שבוצעו  במיוחד  גאה 
לטובת  ומיטבי  מרכזי  טיפול  שמספקת  כמי  המועצה,  של 
המגדלים. השנה פעלנו במטרה לשפר את תנאי הפוליסה של 
הקנט, כדי שתכסה אירועי אקלים נוספים ותגדיל את רמת 
עם  להתמודד  שמטרתם  ומיזמים  מחקרים  קידמנו  הפיצוי; 
מחלות ומזיקים חדשים שתוקפים מספר מינים בעת ובעונה 
וביקוש;  צריכה  שהרחיבו  נרחבות  פעילויות  קיימנו  אחת; 
טכנולוגיות  ורכישת  בפיתוח  ומשאבים  מאמצים  השקענו 

לצמצום כוח אדם ועוד". 
והפיתוח.  המחקר  סוגיית  את  קודם  ציינת 
נהוג לומר ש"מי שלא מתקדם קדימה - הולך 
אחורה", וזה נכון גם בחקלאות, בה יש דרישה 

מתמדת לחידושים. תוכל להרחיב?
הראשי,  המדען  עם  בשיתוף  הגשנו,  "השנה 
ש"ח,  מיליון  כ-22  של  בהיקף  מחקר  תכניות 
ובשיתוף  המגדלים  החלטות  לפי 
המדען  ובשיתוף  איתם,  מלא  פעולה 
החקלאות.  משרד  של  הראשי 
עם  התמודדות  מגוונות;  המטרות 
פיתוח  חדשים,  ומזיקים  מחלות 
מדללות  )כמו  טכנולוגיות  ורכישת 
במטרה  בתמר(  רובוטיקה  מכניות, 
פעילויות  אדם,  כח  עלות  לצמצם 
לשימוש  הקשורות  ופיתוח  מחקר 
איכות  בקרת  מושבים,  במים  הגובר 
בתי  במטע,  הפרי  של  הבשלה  ורמת 
פגיעה  למנוע  כדי  ובשווקים,  אריזה 

במוניטין הפרי ועוד. 
מתוכננים   2019 ובשנת  קדימה,  מסתכלים  כמובן  אנחנו 
עוד מגוון מחקרים; התמודדות עם מחלות בשקדים, מחקר 
להנמכת מטעי בננות, מחקר לשיפור התרככות פירות קיווי 
לאחר אחסון באוויר מבוקר, מחקר לשיפור פוריות זני ליצ'י 
על ידי איתור מפרה מצטיין לכל זן, מספר מחקרים בתפוח 
)מחקר לפיתוח טכנולוגיות אגרוטכניות לשיפור צבע הפרי 
מיובא;  פרי  מול  תחרות  כושר  לשיפור  אדום  תפוח  בזני 
תפוחים  בקטיף  התפוקות  והגדלת  העבודה  לייעול  מחקר 
באמצעות במות ממוכנות; מחקר לבחינת יעילות משטרים 
לניטור  כלי  ויעילות  המדומה  התפוח  עש  לבלבול  שונים 

כמדדי נזק( ורבים נוספים".
ומשהו לסיום?

"אין ספק שעברה על החקלאות הישראלית שנה לא פשוטה, 
אבל אנחנו מסתכלים קדימה. בשנת 2019 אנחנו מתכוונים 

להמשיך במלוא המרץ. אנחנו כאן כדי להישאר".

ס
מאת: סיון נאמן

(מ)

"השנה פעלנו במטרה 
לשפר את תנאי הפוליסה 

של הקנט, כדי שתכסה 
אירועי אקלים נוספים 

ותגדיל את רמת הפיצוי; 
קידמנו מחקרים ומיזמים 
שמטרתם להתמודד עם 
מחלות ומזיקים חדשים"

״

״
משה ברוקנטל. "שמח שאנו מצליחים לספק 

למגדלים ערך מוסף"


