
מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה  
סביבה תומכת חקלאות במועצה אזורית מגידו

2' מפגש ועדת היגוי מס
2019אפריל  30



:רקע
ז מגידו  "פרויקט סביבה תומכת חקלאות במוא•

.2018החל בינואר 
אחד מארבעה , במימון משרד החקלאות•

.מיזמים ברחבי הארץ
.שנים 5-הפרויקט מתוכנן ל•
.המפגש הנוכחי הוא מפגש שני של ועדת היגוי•
דיווח על שנת הפרויקט  : מטרת המפגש•

.השניההראשונה ומה צפוי בשנת הפרויקט 



:מטרת הפרויקט
סביבתי של היבטי  -ניהול סיכונים חקלאי•

שמירת טבע והיבטי  , ממשק בין חקלאות
קהילה של תושבים ומבקרים במרחב המועצה 

.  האזורית מגידו
הגברת שיתוף הפעולה בין החקלאים  •

חיזוק המעורבות של הקהילה  , והקהילה
קידום תיירות  , בעשיה החקלאית והסביבתית

.כפרית במרחב ורווחת כלל התושבים



:מסגרת
, ₪ 400,000: תקציב הפרויקט ממשרד החקלאות•

.₪מיליון  3-כ: התקציב הכולל ממכלול השותפים
הפרויקט מלווה על ידי ועדת היגוי ברשות ראש •

א"דשוצוות מקצועי ממכון , המועצה האזורית מגידו



רכיבי הפרויקט
עידוד הדברה משולבת מתואמת אזורית•
:  תשתית לצמצום נזקי בעלי חיים לחקלאות•

פגרי דילול אקולוגי לכילויהקמת בור 
חקלאים במרחב-שיפור הממשק מטיילים•
שיתוף ציבור החקלאים•



הדברה משולבת מתואמת אזורית

רקע

שאינם דורשים  , כיום מרבית שטחי החקלאות הינם גידולי שדה•
.  שאיננו מתואם אזורית, השטחים בפיקוח מזיקים. הדברה רבה

שימוש במערכת אזורית ממוחשבת יכול לסייע במעקב אחר •
ותיאום בין  , התפתחות אוכלוסיות מזיקים לאורך זמן ובמרחב

.פעולות ההדברה בשטחים השונים

.2020-תשתית לתיאום ההדברה בנטיעות צפויות החל מ•



הדברה משולבת מתואמת אזורית

מטרות

קידום מושכל של ממשקי הדברה משולבת לשם שיפור  1.
= הרווחיות הכלכלית במשקים והרווחה הסביבתית במרחב 
.אופטימיזציה כלכלית ואקולוגית של בקרת מזיקים ועשבים

שיפור העברת מידע בין חקלאים סמוכים בנושאי בקרת  2.
צמצום הטיפולים  , מזיקים לשם התרעה והערכות מראש

הנדרשים והשפעות שוליים של טיפולים בשדה אחד על  
.אחרים

.החלטות מבוססות מידע אזורי אמין וארוך טווח ככל הניתן3.



הדברה משולבת מתואמת אזורית

יעדים

הקמת מערכת מידע ממוחשבת לתיאום אזורי של הדברה  •
.ופיקוח מזיקים

אחת לתקופה ליידוע   שיפגש, הקמת פורום הדברה אזורי•
.ותיאום

.ניהול ותיאום קבוע בין הפקחים ומדריכי הגנת הצומח באזור•
המערכת תוקם ותתופעל על ידי החקלאים ופקחי מזיקים  •

.  מטעמם



פעולות שנערכו במהלך שנת הפרויקט הראשונה

,  מושבות השומרון: סיורים לימודיים בפרויקטים דומים בארץ•
אצבע הגליל

אוקטובר  : מפגשים עם חקלאים ופקחי מזיקים במגידו•
2019פברואר , 2019ינואר , 2018

זיהוי סוגי הגידולים באזור, הגדרת אזור העבודה•

יצירת קשר עם החקלאים ופקחי המזיקים באזור העבודה•

ניתוח התועלת הכלכלית מהדברה משולבת מתואמת•

:  ראיונות עם נציגי שלושה בתי תוכנה לניהול הדברה אזורי•
אגריטסקנבחרה חברת . יק'אקולוג, פילדאין, אגריטסק



:  אזור העבודה שהוגדר

משמר  
העמק

מדרך  
עוז

היוגב



:  אזור העבודה שהוגדר

שישה חקלאים

שלושה פקחי מזיקים

מגוון גידולים

האזור והפרויקט יהווה פיילוט  

למכלול שטחי החקלאות במגידו  
והעמקים

דונםסוג הגידול
4761ש"גד

219ירקות
1280מטעים

כ שטח באזור  "סה
6260העבודה





יכולות המערכת
.כל הגידולים: גידולים1.
כרגע לא  . מערכות השקיה, טרקטורים, תחנות מזג אוויר: ממשקים2.

).יכולים להתממשק עם תוכנות ניהול( פילדאיןאו  אקולעובדים עם 
הנהלת חשבונות  , עובדים, גאפ גלובל, מעקב ריסוסים: מרכיבי ניהול3.

).לא מטרה מרכזית של המערכת(
.ג"מממבוססת 4.
").גש לשדה("התראות , דוחות, מפות: תפוקות5.
.המשתמש מגדיר מי רואה מה –שיתוף סלקטיבי בנתונים 6.
).?יונקים(הגדרת נושאים שרוצים לרכז עליהם נתונים : גמישות7.

























?מה מרוויחים מהדברה משולבת –מודל כלכלי 
הדברה כימית של זחל ורוד –כותנה 1.
נגד חלק חשוב של המזיקים בכותנה אין צורך להדביר כי המועילים  •

מטפלים בהם
חומרי הריסוס לזחל ורוד הורגים את המועילים שמטפלים  : אבל•

ולכן כאשר מדבירים זחל ורוד בריסוס צריך לרסס  , במזיקים מוצצים
.גם נגד מזיקים מוצצים



?מה מרוויחים מהדברה משולבת –מודל כלכלי 
הדברה משולבת של זחל ורוד   –כותנה 1.
.ניתן להדביר זחל ורוד  בחוטי בלבול•
.לדונם₪  50: עלות•
.השניההתועלת הכלכלית תתקבל בשנה •



?מה מרוויחים מהדברה משולבת –מודל כלכלי 
בכותנה

עלות  
אמצעי

עלות  
יישום 

)פועלים(

מספר  
פעמים  

בשנה
עלות  

הטיפול
עלויות  
כ"סה*נוספות

הדברה  
5013212657183חוטים -משולבת

1612.51234270412הדברה בריסוס
:עלויות נוספות*

.  ריסוסי תיקון אם החוטים כשלו -בחוטים
פגעו  הורודריסוסים שידרשו נגד מזיקים אחרים שריסוסי הזחל  -בריסוס

.במועילים שבדרך כלל מטפלים בהם



?מה מרוויחים מהדברה משולבת –מודל כלכלי 
שקדים. 2

.פחות ניסיון בהדברה משולבת בהשוואה לכותנה
"רכים"שימוש בחומרים : מהות ההדברה המשולבת

עוד לא הוכיח יעילות, לעת עתה בניסוי -בלבול



?מה מרוויחים מהדברה משולבת –מודל כלכלי 
:  מבחינה כלכלית התוצאות מעורבות שקדים. 2
עלות ההדברה המשולבת דומה לעלות הדברה רגילה -לאחר מספר שנים  –בחלקת מודל בלביא •
עלות הדברה משולבת גבוהה מעלות הדברה רגילה -בשנים ראשונות  –בחלקת מודל במלכיה •
.בשני המקומות בסוף העונה תוצאות ההדברה דומות וטובות•

לדונם₪  ריסוסים' מס חומרים' מס ממשק
145 7 9 לביא משקי
158 6 7 *לביא מודל
273 10 17 מלכיה משקי
375 10 15 מלכיה מודל

בלביא עלויות בהדברה משולבת דומות למרות שימוש בחומרים יקרים יותר בין השאר בגלל שימור של אויבים  * 
.האקריותטבעיים אשר הפחיתו את בעיית 



השניהפעולות מתוכננות לשנת הפרויקט : הדברה משולבת

אגריטסקהתקשרות עם חברת •

הטמעת המערכת במשקים החקלאיים•

הטמעת המערכת בעבודת פקחי המזיקים•

ניתוח תפוצת  , פגישות תקופתיות להטמעת המערכת•
תיאום פעולות הדברה, מזיקים



לפגרי דילול אקולוגי כילויהקמת בור 

:2018פעולות שנעשו ב

איתור מיקום מתאים לבור•

לניהול השימוש ולפינוי   ג"רטהסכמת , ג"רטתיאום מול •
תקופתי של הבור

קיבוץ רמת השופט –תיאום מול בעלי הזכויות בקרקע •



לפגרי דילול אקולוגי כילוימיקום מוצע לבור 



לפגרי דילול אקולוגי כילוימיקום מוצע לבור 



לפגרי דילול אקולוגי כילויהקמת בור 

:2019פעולות מתוכננות ל
קיבוץ רמת  –חתימת הסכם מול בעלי הזכויות בקרקע •

השופט

ביצוע הקמת הבור•



ממשק תיירות וחקלאות

:2018פעולות שנעשו ב

מיפוי אזורי קונפליקט עיקריים בין מטיילים וחקלאות•

:2019פעולות מתוכננות ל

שילוט באזורי קונפליקט עיקריים•



שיתוף ציבור החקלאים

:2018פעולות שנעשו ב
אוקטובר   –מפגש שיתוף ציבור לכלל החקלאים במועצה •

2018
אפיון המצב הקיים בתחילת   –סקר בקרב החקלאים •

.  הפרויקט

מפגשי שיתוף עם החקלאים באזור להדברה משולבת•

:2019מתוכננות לפעולות 

סקר שיאפשר לעקוב אחר תרומת   יערךאחת לשנה •
.הפרויקט לחקלאות והחקלאים



דיון


