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חדש במרכז המידע של מו“פ צפון

ל

חקלאות בת קיימא בצפון  -מיזם
לחקלאות ידידותית

אחרונה נחנך במרכז המידע של
מו“ פ צפון באינטרנט www.mop-
zafon.org.ilמיני -אתר העוסק
במיזם החקלאות הידידותית אותו מובילים
מו “ פ צפון בשיתוף עם משרד החקלאות ,
הרשויות בגליל ושורה של גורמים  ,אשר
האינטרס המשותף לכולם הוא הפחתת
השימוש בחומרי הדברה על מנת לאפשר
לחקלאי לשווק תוצרת העומדת בדרישות
מחמירות ומיתוג התוצרת האזורית
כמופחתת רעלים ,לשפר את איכות חייהם
של החקלאים ותושבי האזור  ,שמירה על
איכות מקורות המים  , ,פיתוח התיירות
הכפרית החקלאית ומשיכת תושבים נוספים
להרחבות הקהילתיות.

עורך ראשי
דר‘ דוד כהן
עריכה ועיצוב
זמיר עשור
מערכת
אלקנה בן ישר ,מנשה
כהן ,שלומי כפיר,
איריס אדרי.
כתובת המערכת
בית מיג“ל ,א.ת דרומי
קרית שמונה
מרכז מידע:
mop-zafon.org.il
דואר אלקטרוני
iris@migal.co.il

יעדי המיזם הם צמצום הדרגתי של
השימוש בחומרי הדברה המסוכנים לאדם
ולסביבה ופיתוח אלטרנטיבות ידידותיות ,
פיתוח ממשק להדברה ידידותית בכל
הענפים כדי ליצור איזון אקולוגי שיהיה
בעל ערך כלכלי וסביבתי ושיתוף מלא של
החקלאים בכל המגזרים באיסוף וקבלת
מידע ,,בקבלת החלטות וביישומים.
למימוש יעדים אלו גובשה תוכנית הכוללת
שלושה כיווני עבודה עיקריים :הטעמה של
ידע קיים וידע חדש בנושא ממשק ידידותי
בקרב המגדלים  ,הרחבת היקף המחקר
והפיתוח היישומי על מנת שיאפשרו גידול
בממשק ידידותי בכל ענפי החקלאות באזור
ויצירת תנאים למיתוג ירוק של התוצרת
החקלאית בממשק ידידותי לסביבה.
על מנת להטמיע את הידע בקרב המגדלים
נערכים ימי עיון והדרכה ,העוסקים
בהטמעת הצורך בחקלאות ידידותית
לסביבה  .כמו כן נערך פיילוט לימודי בו
שותפו שלושה משקים בהם קיימת צמידות
בין חקלאות  ,בתי מגורים חדרי אירוח
ומקורות מים.
במסגרת שלבי העבודה של המיזם שולבו
כל המדריכים הרלוונטיים לגידולים השונים

ונוצר קשר עם כל המגדלים ופקחי המזיקים
בישובים  .מתבצע ניתוח של כל פרוטוקולי
הגידול המוכתבים בעיקר על ידי היצואנים
ובתי האריזה ובמקביל בניית פרוטוקולי גידול
משופרים לכל גידול  ,שיתמקדו בהוצאה
הדרגתית של חומרי הדברה רעילים ומסוכנים
והצעת אלטרנטיבות ידידותיות.
איסוף הנתונים על ידי הפקחים יתבצע בצורה
ממוחשבת  ,אשר תאפשר מידע עדכני על
נוכחות מזיקים בזמן ובמרחב  .איסוף וריכוז
הנתונים המתבצע באמצעות הטלפון
הסלולארי יאפשר ללמוד על הימצאות ותנועת
המזיקים בזמן אמת בגידולים השונים באזור
והצגה עדכנית של מידע שייאסף יאפשר
לפקחים לדעת אילו מזיקים נמצאים בקרבת
שטחיהם ,למדריכים להציע טיפולים מושכלים
במזיקים  ,למגדלים מעקב אחר הצלח ת
הטיפולים ולחוקרים ללמוד על תנועת המזיקים
בזמן ובמרחב בין הגידולים השונים.
בהמשך ייבנה מערך ליווי צמוד ,אשר יאפשר
מחד תכנון של מערך הדברה אזורי מתוך
הסתכלות רחבה ומאידך גיסא  ,מתן תגובה
נקודתית מהירה שתמנע פגיעה במגדלים.
על מנת לאמוד את הצלחת הפרויקט יתבצע
רישום של השימוש בחומרי הדברה בתחומי
הפיילוט בהשוואה לחלקות ביקורת וייערך
ניטור חנטים ופירות במטרה לזהות שאריתיות
חומרים החל משלבי הגידול הראשונים
הצלחת הפרויקט תהיה בהפחתה הדרגתית
של השימוש בחומרי הדברה רעילים ומעבר
לאמצעים ידידותיים  ,תוך שמירה על איכות
התוצרת והיבול.
במיני אתר של הפרויקט ניתן כבר למצוא מידע
נרחב על הפגעים השונים והחומרים המיועדים
לטפל בהם על פי מידת רעילותם ,מידע מקיף
על הפרויקט  ,מאמרים בנושאים הרלוונטיים
וקישורים למידע בנושא.
בהמשך ניתן יהיה לצפות במפות התפשטות
המזיקים באזורי הפיילוט ובחומר נוסף.

