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תסונת
עדינעלי מנהל

הזית

שמן

נף

הוא

שילוב של

המגלמות

לתפארת,

חקלאות

בתוכן

ותעשייה
תעסוקה

אפשרויות

ענף הזית ,מועצת

הצמחים

זיוף שמן זית
נם השנה נאנקנו ללא

פשרות

בתופעה שלזיוף והטעיית הצרכן ,כאשר

משווקים שונים סוכרים שמן זית נחות תוך הצגתו כשמן

במרכז

לנוף,

הישראלי,

התורם

ובפריפריה,

ושמירה על

סבע

שימור ערכי

תרומה

רבות גםלדו-קיום

מענפי החקלאות

המתפתחים

רבה ומגוונת

סביבתית
הקרקע.

בין

והמפותחים

שמן פג

ענף

שמן

הזית

סכנה

ערביםליהודים ,הינו
וון
$DN2$הסוון$DN2$

ביותר במדינת ישראל

dOhid

תוקף כמוצר
ממשית

במשרד

 0kjזית עם

הבריאות

איתה

התמודדנו

לישראל שמן באיכויות נסוכות ,חלקו

בטנים

האחרונות

הושקעו

על ידיהסנדלים,

מיליון ש״ח כנטיעה של
$DN2$התקלאות $DN2$,מעל 350
לאות,
הכוללת

בתי

בד,״עול

האחרונות גדלה
כל

צרכי

סומנת

השוק
בחובה

הציודועוד.

משמעותית

כרסי זית ובתעשייה

ההשקעה כבר

נושאת פרי :בשנים

לייצוא.
המקומי ואף להשאיר יתרות

השנה

הותש שיפור מסוים ,בחלק!
הענף.

עקב

ההתארגנות

את הפיקוח.
אף משנים

פעמים רכות מניע

קודמות או שכללאינו

דבר שלא עומד בתקן ,מסכן את בריאות הציבור ומהווה

הסכר נוסףלמחיר! הנסוך ביחס לשמן הזיתהישראליהאיכותי.

רוויזיה בתקן הישראלי
הישראלי,
הרוויזיה בתקן
עלמ השנהלקידוםואישור

הקרובה
דע וההגנה
$DN2$הסידע$DN2$

שמן הזית

עלינו
משמעותיים .שנים לא קלות עברו

השנה הינה איכות שסני

תומכת,

תוצרת השמןוביכולתה כיוםלענות על

אתגריםושינוייםרגולסור״ם חיוביים בענף

לצד קשיים ואתגרים

המשותפות של

$TS1$התקלאות$TS1$,
התק־
משרד
בתמיכת

משרד החקלאות,למיגור

ויחידתהפיצו״ח של

תופעותאלו .בעיה נוספת

מיועד למאכל,

לסא

$TS1$הסוון$TS1$
הס־
למשתמש .ענף הזית פועל רבות ,יחד עם שירות

הזית המיובאים והצורך לנסותולחזק

טכנולוגית
מבחינה

שמן

כתת; סוכרים
ומסכים

והשנה

המחודשתוהפעולות

על

הצרכןהישראליובין

השאר

$TS1$הסידע$TS1$
הסי־
המשפרת את

דורשת הצגת מדינת

של השמן על כל בקבוק .דרישה זאת באה למנוע

המקור

הטעיה מכוונת

של

ישראלי.הרוויזיה הוכנה על ידי ועדת
הצרכן ומכירת שמן מיובא כשמן

מוסחים ,אושרה בוועדות המקצועיות של מכון התקנים וחלק

הממשלה

ונמצאת עלשולחנו של שר הכלכלהלאישור וחתימה.

ממשרדי

הייצוא ומשרדי החקלאות והכלכלה לצורך
השנה

חדירהלשווקים

חדר שמן זיתישראלי לשוק היפני וגם בקנדה התגלתה התלה־
$TS1$התלהכות$TS1$

$DN2$התלהכות $DN2$רכה
כות

שלנו .היפנים
מהמוצר
גילו אתסגולות הבריאות של

הישראלי ואף תירגמו לשפתם את תו האיכות של
לסוכת הצרכנים המקומיים

קורס

השנה

המקצועית,

ההערכות

השנייה קורס מיוחד של

או מוויף.

הקורס

התקיים

במועצת

בחסות

לקראת כניסת

התקן

מטפס

אם

/o

n>n

אקדמית טל הפקולטה לחקלאת

מחווה
לאמינותו.

והמאבקבזיוף שמן,

הנבדק הוא איכותי
כרחובות,

בשיתוף

הצמחים,

הוזלה של פרמיית הביטוח למנדלי
שיתוף פעולהבין ענף הזית

שמן זית

כמועצת הצמחים ,קנס וממשלת ישראל תרם השנה להתא־
$TS1$להתאמת$TS1$
ד״ר עדינעליונציג

מת
ת $DN2$כיסוחזיתי השמן לצרכי המגדליםולענף ,וככלל

הכספיותלמבוטחים.
העצמית קסנה.

בשנה

דמי הכיסוח שלזיתי

זה

להפחתה

משמעותיתבעלויות

השמן
%57
הוזלו בשיעור של כ-

האחרונה שולסו למגדלים

בענףזיתי

יכול.
ש״ח עקבנזקי אסונות טבע שגרמו לחוסר

השמן פיצויים

האיכות

בינלאומיים
וחדירהלשווקים

האוהדים היפנים

של pv

הזיתהישראלי .עם היפנים קו׳וה להתווכח

וההשתתפות

בסךמיליון

המודעות לתו האיכות של

ויתרונותיו
ענף הזית

שלעלייה ,וזאת בזכות פעילות
הזית גם

תו

הזיתהישראלי

המסמיך את החברים לה־
$TS1$להשתתף$TS1$

,/!'/
סועמי שמן

שתתף
שתתף $DN2$כצוות סועמים מקצועי לקבוע בכית

ענף הזית

ענף

שמן הזית

סועמים

כחלק מאיפורהיכולת
התקיים

חדשים.

נמצאת

הסברה אינטנסיבית בה

במגמה ברורה
המשיך ענף

השנה .נמשיך להעצים את חקלאי שמן הזית הישראלים

התוצרת האיכותית שלהם

נוכח על״ה ניכרת בכמות שמן הזית המיוצרת בישראל אנו בוחנים שיתוף פעולה עם מכון
$DN2$וכעולם$DN2$
עולםככלל.

ואת

לסוכת כלל הצרכנים ,בישראל בפרט וכ־
$TS1$וכעולם$TS1$

ראובן בירנר

2014 1yd

mmn
ראןבן ביתר

סקוךר ,זאת אנו

q^rn

על

iran

השנה

בעיקר בשלוחת
מגובה

בעיקרה על ידי

שנת עבודה ומדברים

הקרובה .נתרכז

מנהל

ברשימה

המאכל,

זיתי
הענף

קצרה זאת

כאשר שלוחת

במועצת

מחקר ופיתוח
לצערנו ,למרות שהוחלט בענף הזית

הצמחים

סו״פ,
אנו

עוסחם

 twoהחקלאות

חנוך &ר",ס,

אה

מסכמים

מרכזחקלאי

העסק

במועצת

מושהה סעיף זהלזמן כלתיידוע.

הדבר פוגעביכולתם של המ־
$TS1$המנדלים$TS1$

הייבוא,וחבל .תקציבי

נדלים להתמודד
$DN2$המנדלים$DN2$
בפתחה  11שנת שפע לענף על  ninftw weזיתיכואכל

הצמחים על תקציב

המחקרים הרצים

בשטח
$TS1$גדלים$TS1$

חיתיםלשמן,

גם אםאין היא

שופעת

כקודמתהבגין בעיות מזגאוויר בת־
$TS1$בתקופת$TS1$

שהחורף האחרון היה סועס גשמים נראית

גבוהה בסחלתעין הסווס
oleagina
),
Spibcaea

sicladium
oleagineum

בעת

הנגרמת מהפסדיה^-

כתיבת שורותאלועדיין

קשהלהעריך

את

תביא חנסה סועסהלפרי נחל
יותר.

הכיבוד...
משאת נפשם שלמפעלי

נרשמת הגדלה קלה

בעונת הנוכחית,
41/3102

במסעים רבים(ניעות

בשעורי הח סה .בשלוחתזיתי המאכל

היבולהצפוי ,אך כבר נראית ירידה

$TS1$והע!ף$TS1$
והע־
בהיקפי הנסיעות

$DN2$והע!ף$DN2$כול! עומד כיום על  328אלףדי ,מתוכם כ 20 -אלף די כרמי מאכל
!ף

והשאר כרמיםלשמן .בתוך אלה
1-162
$DN2$אינסנסיבי $DN2$,כלומר בהשקיה,
סיבי,

בגידולאינסנ־
$TS1$אינסנסיבי$TS1$,
האחרונים כ 67 -אלף די

שיימכר

ביקושים נחלים

נמסק

מתבצע כנגבה עלידי ד״ר

וולקני והצוות
אלון בן גל ממרכו
בנילת.
דישון זיתי שכון:

מחקר בנושא

ד״ר אורי ירמיהו ממינהל

גילת.
המחקרוצוות

מסיק ממוכן שלזיתי מאכל:
ארנון דג

מתבצע בננבהובעין הנציב עלידי

מחקר בנושא

מתבצע עלידי ד״ר

וולקני.
ממרכז

ניסויים
החלשת העוקץ למסיק סכני:

בתחום זה

מתבצעים עלידי

מדריכי הענף.

הדברה של

כניסות ממוגנות והדב־
$TS1$והדברת$TS1$

$DN2$והדברת$DN2$עין הטווס ,נם הוא מסופל עלידי מדריכי הענף.
רת
משנה שביעית נמוך ועיקר הפח

בשנה שישית ,כלומר השנה .אנו צופים

בתק פה הקרובה.

סליחים-.
השקיה בסים

מחקר
כעניין וה

הגנת הצומח :תחום זה,הכולל

אלףדיבבעל.

אנו נכנסים לשנת שמיסה .הביקושלפרי
בשנה 11

הקטן

$DN2$גדלים $DN2$עצמם וסשלחןויחי המאכל.
גדלים

$DN2$בתקופת $DN2$החנטה.
קופת

למרות

מניעים כחלקם

מהמדען הראשי ,חלקם

ממקורות חוץ.

אם כן

הדברת עש הזית

באמצעות בלבול וכחם :נושא זה מטופל

וולקני.
עלידי ד״ר אלי הררי ממרכז

בנשור

W₪fiBMB1m₪₪₪l
 jarהזית

oleae Rossi
:(Bactrocera

 ruwnשחלפה

תיזכר

כאחת הגרועות ביותר מבחינתנזקיהזבוב ,בעקבותיהם נפסל למאכל
הפרי מחלקות רבותולעתים משאיות שלמות שהגיעו לפתח המפעל
חסה הוחלט בשולחןזיתי
$TS1$מאכל$TS1$
מא־

זבובי
נשלחו לשמן .כדילמנוע ישנת
כל
$DN2$מאכל $DN2$להקים

מטה למלחמה

במזיק זה .חברי

אל-האדי .בס־
$TS1$בססגרת$TS1$
תחי עבד

ודייר
ראובן ביתר ,אהוד חנוך,רוני שייר

$DN2$בססגרת$DN2$פעילות
סגרת

הסטה הם נדי הורוביץ,

החמ״ל נערכו שני ימיעיוןלמנדלי זיתים

למאכל

כצפון

ולסגדל' הדרום ,כדילהבין !להטמיע את הדרכים ואת אמצעי
האר\

הלוחסהבזבוב.נזקי הזבוב מוחשייםלמדי:היבול

שלוחתזיתי

כ 13 -אלףטון ,אולם

המאכל

בשלוחה 11נסתיים

הסכם בן שנתיים

שנחתם בזמנו עם המפעלים.

הסכם זה היה גרוע

לסנדלים ,כי במחירים שהי נהוגים בו לאניתן לגדל כיום/י /ים לםאכל באיכותראויה.

בימים אלה מתנהלמוייס עם המפעליםלגבי המחירלשנים
שיחתם יהיההוגןלשני
ביקוש;

בטנים

הבאותונקווה כי

שקיימנו

'מנזנילו' אךבעלי
לזנים דמו״
ממעבר

'אוחיבלנקה' ,שחלקה
הספרדי

ציפה

ממחקרים שנערכו עד
קשה ,שאינה נפגעת

מסחרית שלו כבר נסועה בדרום .בסיור

היסנזנילו'.
בספרד התברר כי גם הספרדים מנעריםוןזה ,שתופס שם את מקום

יבוא:נכוןלהיום שלוחתזיתי המאכל,
עם

כרגע

ינכאלי סר
׳פיקואל׳,וכןמייבוא של
מיתי שמן שהוסבו למאכל ,כמו

חסן׳מירדן .הגורםהמגביל העיקרי בנטיעתזני מאכל הוא המסיק.

בניעור ,כמו הזן

דרך ענף הפירות

במועצת הצמחים,

מתואמת

משרד החקלאות בנושא יבוא זיתים מירדן .האישורים״נתנו ,אםבכלל ,רק לאחר

תאט עםשולחןהמגדלים.

באר\כ18-אלףסון.

ההסכם

הצדדים.

כהעולה כי הפתרון יבוא

הזבוב .הייבוא מירדן

אלףטון ובסך הכל נכבשו במפעלים

שלוחתזיתי השמן

האחרונות נראיתעלייה מתונה אך עקבית בביקושלזית מאכל.

עודף הביקוש מתמלא

רק כ-

5.6
עמד על

אשתקד

.ח אלף הגיען למפעלים בגלל

על
בעיית

תחום זיתי

השמן

הבסה שלו,
כי

בגיליון זה
נסקר

לציין כאן
ועם זאת ,חובה עלי

אם כן(ראהבהסשך).

נרשמהעליית מחירים לעומת

71-81
סביב

בהרחבה על ידידייר עדי
נעלי.

ש״ח לק״ג

שמן.

אשתקד ונראה כי הענף מתייצב

הסחיר בשווקים הסיטוניים מגיע כיום

אף ל20 -ש״ח/ק״ג.העלייה נבעה

מהתארגנות נכונה של המגדלים

הן כדרום האר\והןבצפון ,מה שמלמד שהתארגנות ושיתוף פעולה
בין המגדלים

להניע

במקום

תחרות משיגים

עם שמן איכותי אחרי

תוצאה טובהיותר.זכרו ,כדי

אמצע השנה ישלדאוג למערך

ראוי ,מהלךלו מחויבים המגדלים כדי

לשמור

על מחירראוי.

אחסנה

