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הודעה לעיתונות


האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?
משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת התוצרת האורגנית בישראל:
איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת
אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? כמה
דונמים מגודלים? ועוד
התוצרתהחקלאיתהאורגניתהטרייהוהמעובדתמןהצומחמפוקחתעלידימשרדהחקלאותופיתוחהכפר
עלפיחוקמשנת, 2008עתנכנסוהתקנותלהסדרתהייצורוהמכירהשלתוצרתאורגניתמןהצומחלתוקף,
ומשנת 2013תקנותתוצרתאורגניתמןהחי.צרכןהמעונייןלצרוךתוצרתאורגניתצריךלחפשאתהסמל
האורגני האחיד של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על המוצרים האורגניים ,על מנת לדעת בביטחון כי
המוצר שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד מגופי האישור
והבקרהשהסמיךמשרדהחקלאות("סקאלישראל","אגריאור"ו"אייקיוסי-המכוןלבקרהואיכות") .
מאזכניסתהחוקלתוקף,מבצעהמשרד"פיקוחעל"בנוסףלביקורתהשוטפתשמבצעיםגופיהפיקוחעל
התוצרת האורגנית בישראל הן ברמת שאריות חומרי הדברה והן ברמת עקיבות וסימון המוצרים לצרכן.
המוצריםשנבדקובמסגרתסקרשנת 2014כללותוצרת טרייה ומעובדת,ביניהם:פירותוירקות,לחמים,
דגניבוקר,אבקותלהכנתמשקאותוכו' .
בשנת  2014חלהעלייהבשאריותחומריםאסוריםבתוצרתאורגנית.עלפיתוצאותהסקר,בשנהשחלפה
נמצאו חריגות ב - 8.8%מהדגימות ,לעומת  3.8%בשנת  ,2013מהמוצרים עם חריגה בשאריות חומרי
הדברה .במסגרת הביקורת של שנת  2014נבדקו  80דגימות לבדיקת שאריות חומרים אסורים בחקלאות
אורגנית:46מוצריםטריים,28מוצריםמעובדיםו-6דגימותשלתשומותלחקלאותאורגנית.ב-4דגימות
()5%שנמכרובנקודותהמכירהנמצאושאריותחומריםאסורים: 
 .1מחיתתפוחיעץ–העוסקביצעהחזרהיזומהשלכ-200מוצריםמהחנויותהשונות .
 .2אבקתחרובים–מדוברבאצווהישנהשלאנמצאהיותרעלהמדפים .
 .3בצל ירוק –  לאחר ביצוע תחקיר לבחינת התנהלות העוסק ,נמצא כי העוסק אינו מקיים את הנדרש
בחוק ובתקנות .אי לכך ההיתר האורגני נשלל מהעוסק .העוסק לא יוכל לחזור לעסוק בחקלאות
אורגנית,אלאבאישורמשרדהחקלאותופיתוחהכפר. 
 .4אשכולית אדומה – התוצרת נפסלה .אישור שיווק אשכולית אורגנית בעונת השיווק הבאה מותנה
בבדיקותמעבדותתקינות. 
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ב-3דגימות()3%שנלקחומבתיאריזה,מפעלים,מגדליםומשתלותנמצאושאריותחומריםאסורים :
 .1נענעאורגנית–נמצאושאריותמחומרמותרבחקלאותאורגנית,אבלברמההגבוההמהרמההמותרת.
התוצרתנפסלה.אישורשיווקנענעאורגניתמותנהבבדיקותמעבדותתקינות .
 .2בצל יבש –נמצאו שאריות חומרים אסורים לשימוש בחקלאות אורגנית .לאחר ביצוע תחקיר לבחינת
התנהלותהעוסק,נמצאכיהעוסקאינומקייםאתהנדרשבחוקובתקנות.אילכךההיתרהאורגנינשלל
מהעוסק .העוסקלאיוכללחזורלעסוקבחקלאותאורגניתאלאבאישורמנהלהשירותיםלהגנתהצומח
ולביקורת. 
 .3שתילי סלרי – בוצע תחקיר במשתלה לבחינת מקור הזיהום .המשך שיווק שתילים אורגניים הותר
לאחרקבלתתוצאותבדיקותמעבדותתקינות .

השינויבאחוזיםביןהשנים2014-2009לחריגותבשאריותחומריהדברהבתוצרתחקלאיתאורגנית :
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בשנת2014נרשמהעלייהבמספרהעוסקיםבחקלאותאורגנית-בשנת,2013נרשמו593עוסקיםבעליהיתר
אורגני,לעומתשנת,2014בהנרשמו 642עוסקיםבעליהיתראורגני.עלייהשל.7.63%רובהעלייהנרשמה
קרביבואני מוצריםאורגניםלישראל, 24יבואניםבשנת ,2013לעומת 38בשנת  .2014ענףהייבואממשיך
להתפתחהודותלהיצעמוצריםאורגנייםרחבוביקושעולהלמוצריםמוכריםלצדמוצריםחדשים. 
שיעור עלייה נוסף נרשם בקרב מספר המגדלים האורגניים בישראל של  4.4% - 326מגדלים בשנת ,2013
לעומת341בשנת .2014

מבחינת סוגי הגידולים ,בירקות נרשמה עלייה של למעלה מ - 50%בשטחי הגידול של דלורית ,שום ,תות
שדה.בפירותנרשמהעלייהגדולהבאפרסק,ליצ'י,מורינגה,נקטרינה,פטלאדום,פסיפלורהוקיווי.בגידולי
שדהנרשמהעלייהגדולהבגידוליתירס,פפריקהוכותנה .
ירקות בהם נרשמה עלייה מתונה יותר בשטחי הגידול :עגבנייה וקישוא .בפירות נרשמה עלייה מתונה
באוסנה,אגס,אפרסמוןוהדרים.בגידולישדהנרשמהעלייהמתונהבגידולבטטה .
ירקות בהם חלה הפחתה משמעותית בשטחי הגידול :אבטיח ,ארטישוק ,סלק ,עגבניית שרי ,דלעת יפנית
ודלעתערמונים. בפירותנרשמהירידהבחוחובה,פיטאיה,שיזףסיניוספודילה.בגידולישדהנרשמהירידה
בגידוליגזר,חיטה,חימצה,חמניות,שיבולתשועל,תלתןותפוחאדמה .גידול נוסףנרשם במוצרי "גןירק"
(צורתגידולמקובלתעבורשטחיםבהםהרכבהגידולמשתנהבאופןתכוף) ,עלייהשל 26.5% - 1,902דונם
שלגניירקבשנת,2013לעומת2,587דונםבשנת .2014
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בחישוב כלל שטחי החקלאות האורגנית ,ניתן לראות סטגנציה בגידול הירקות האורגניים שנשארו כמעט
ללא שינוי  - 3,771דונם של ירקות בשנת  ,2013לעומת  3,778דונם בשנת  ;2014ירידה של  9.28%בגידול
הפירותהאורגניים- 16,428דונםשלפירותבשנת  ,2013לעומת 15,039דונםבשנת ;2014עלייהשל16.5%
בגידולהדריםאורגניים  - 1,875דונםהדריםבשנת  ,2013לעומת 2,246דונםבשנת ;2014מהנתונים ניתן
לראות כי חלה ירידה של  26.5% בגידולי שדה האורגניים  -  32,105 דונם של גד"ש בשנת  ,2013לעומת
23,597דונםבשנת.2014 

במהלךשנת2014נבחנוגםנקודותהמכירהשלתוצרתאורגניתטרייהומעובדת.במסגרתהבדיקהנבחנים,
בין השאר ,תיעוד ועקיבות ,הפרדה באחסון ,סימון מדפי המכירה ,ביצוע בדיקות מעבדה ועוד .התוצאות
אכזבו במיוחד , ב - 93%מנקודות המכירה נמצא סימון מדפים שלא תואם למוצרים במדף ,וב -43.7%
מנקודותהמכירהנמצאתיעודלאתקיןכךשלאניתןלעקובאחרמקורהתוצרת(ספק/מגדל) .

רקע על חקלאות אורגנית

החקלאותהאורגניתבישראלמהווהכ - 1.5%מכללהתוצרתהחקלאיתהמיוצרתבישראלוכ - 13%מכלל
הייצואהחקלאי.בענףעוסקיםכ - 600אנשים,מתוכםכ - 330מגדלים.כ - 62,500דונםמגודליםכאורגני
לפי הפילוח :גידולי שדה –  ,26.5%ירקות –  ,33.5%פירות –  ,31%תבלינים –  ,1%שונות –  8%(צמחי
מרפא,פרחיםוכו') .
בנוסףלגידוללטובתהצריכההמקומית,מייצאתישראלתוצרתאורגניתלמדינותהאיחודהאירופיבשנת
2013יוצאו85,504טוןירקות,2,192טוןפירותו-2,230טוןפירותהדר .


מיוםהחלתהחוקהוסדרנושאהתוצרתהאורגניתבמדינתישראל– באילורכיביםאסורומותרלהשתמש
במוצרים אורגניים ,איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות (מרחק משדה גידול "רגיל" ,השקיה,
מניעת סחף) ,כיצד ניתן להסב חלקה "קונבנציונאלית" לאורגנית ,כיצד יש לארוז ,לאחסן ולשנע את
התוצרת החקלאית האורגנית ,איך יש להציג את התוצרת האורגנית בנקודות השיווק ,כיצד עליה להיות
ארוזהומהצריךלהיותמסומןעליה,איזהפיקוחובקרהנעשהעלתוצרתאורגניתועוד. 


אז מה צריך לחפש?ישלחפשאתהסמלהאורגניהאחידשלמדינתישראל(משרדהחקלאות)על
אריזתהמוצר(פירות,ירקות,מוצריםארוזים)ואתסמלהפיקוחשלאחדמגופיהאישורוהבקרה
המוסמכיםלתתלמגדלוליצרןהאורגניאתההיתרלסמןאתהמוצרכאורגני.בינואר2014אישרההכנסת
תיקוןבחוקהאורגנילפיו"מופקעת"המילהאורגניאךורקלמוצריםהנושאיםאתסמלהמשרד.המשמעות
היאכימוצרשנקרא"אורגני"מחויבלשאתהסמליםולעמודבדרישותהחוק.

בברכה ,
דפנה יוריסטה 
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
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