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החקלאות האורגנית

מהי חקלאות אורגנית ?
עולם  תפיסת  בתוכה  המשלבת  חקלאות  היא  אורגנית  חקלאות 
ואגרוטכניים,  אנושיים  סביבתיים,  מהיבטים  המורכבת  כוללת, 
ושומרת על איזון דינמי ומתמיד בין הגורמים הללו לבין הגידולים 

שהיא עוסקת בהם והטבע הסובב אותנו.
מהווה  שהיא  בכך  הרגילה  מהחקלאות  שונה  האורגנית  החקלאות 
היחס  את  הכוללת  שונה  תפיסה  אלא  ופרנסה,  אתגר  רק  לא 
לאדם  מספקת  שהיא  ולתוצרים  בה  הגדלים  לצמחים  לקרקע, 
ולחי. חקלאות זו מתכוונת ליצור איכות חיים אחרת לעוסקים בה 

ולנהנים מפירותיה.

למה לעסוק בחקלאות אורגנית?
כימיים  מחומרים  נקי  בריא,  מזון  יוצרת  האורגנית  החקלאות 
לאיכות  תורמת  האורגנית  החקלאות  ולחי.  לאדם  המזיקים 
אינה  כי  התהום,  מי  את  מזהמת  שאינה  בכך  הכוללת,  הסביבה 
שימוש  על-ידי  האוויר  את  מזהמת  ואינה  כימי  בדישון  משתמשת 

בריסוסים כימיים.
וחשוב  הגידולים,  מן  בחלק  כלכלי  יתרון  גם  האורגנית  לחקלאות 

ביותר לשמור עליו על מנת שחקלאות זו תתקיים לאורך ימים.
השימוש  להפחתת  רבה  תרומה  גם  תורמת  האורגנית  החקלאות 
בחומרי הדברה בחקלאות הכללית, כי היא משמשת מעין אבן בוחן 

ושדה ניסויים להפחתת השימוש בחומרים כימיים.

מה קורה בעולם בתחום החקלאות האורגנית?
בעולם המערבי הפכה החקלאות האורגנית בהדרגה מגימיק שיווקי 
ומעיסוק של המשוגעים לדבר בלבד, למגמה צרכנית מובילה ועולה 

בקצב מרשים.

מדשנים  נקי  אורגני  למזון  הדרישה 
כל  ועולה  הולכת  כימיים  ומחומרים 
משמעותית  דחיפה  קיבלה  והיא  הזמן, 
ביותר גם מכשלים של החקלאות הרגילה 
כגון: מחלת הפרה המשוגעת, מחלת הפה 

והטלפיים ואפילו אסון צ'רנוביל. 
באירופה  הממוצעת  הצריכה  היקף 
המזון  מכלל  לכ-4%  כבר  מגיע  המערבית 

ובקנדה  בארה"ב  ל-10%.  שוויץ,  כגון  מסוימות,  ובארצות  הטרי, 
גדול  בצריכה  העלייה  קצב  אך  כ-2.5%,  היא  הממוצעת  הצריכה 
מאוד, ובמרבית רשתות השיווק הגדולות 

יש מדף אורגני. 
אורגנית  תוצרת  בין  המחירים  פער 
לרגילה בארצות המערב הוא בין תוספת 
של 20% ועד 40% מעל התוצרת הרגילה. 
בלבד,  ל-0.6%  מגיעה  בישראל  הצריכה 
ל-250%   100% בין  הוא  המחירים  ופער 

מעל התוצרת הרגילה.

החקלאות האורגנית בישראל
בישראל מעובדים כ-57,000 דונם בשיטה 
מהשטח   1.3% מהווים  והם  האורגנית, 
האורגני  המזון  צריכת  כאמור,  המעובד. 
המזון  מצריכת  בלבד  ל-0.6%  מגיעה 
ליצוא,  דרכה  עושה  התוצרת  רוב  הטרי. 

80% מהירקות וכ-40% מהפירות. 
ומוצריה  האורגנית  בחקלאות  העוסקים 
ועוד  מפעלים   65 חקלאים,   380 הנם 
יצואנים  יבואנים,  משווקים,  עשרות 

ובעלי חנויות.
למעשה,  עוסקת,  האורגנית  החקלאות 
על  פרושה  והיא  הרגילה,  החקלאות  של  והגידולים  התחומים  בכל 

פני כל רחבי המדינה, מדן ועד אילת.
הגידולים העיקריים בחקלאות האורגנית

יעדי החקלאות האורגנית לעשור הקרוב:
מהשטח  עד 5%  בישראל  אורגנית  המעובדים  השטחים  א. הגדלת 

המעובד, כלומר, עד 200,000 דונם.
ב. הכפלת מספר החברים בארגון וייצובו הכלכלי.

ג. גידול היצוא מ-35 מיליון דולר עד 100 מיליון דולר.
הורדת  על-ידי  המקומי  בשוק  הצריכה  של  ניכרת  ד. הגדלה 
הציבור  אמון  והגברת  יותר  רחבה  שיווק  פריסת  המחירים, 

ביתרונות המזון האורגני.
חברות  בידי  כלים  לתת  מנת  על  האורגני,  החוק  חקיקת  ה. סיום 

הפיקוח והארגון, למניעת זיופים והגנה על היצרן והצרכן כאחד.
ו. הגדלה ניכרת של ההשקעות במחקר ובהדרכה.

החקלאות  של  בתרומה  המדינה  ומוסדות  הציבור  ז. שכנוע 
האורגנית לאיכות המזון ואיכות הסביבה כאחת.
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