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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שירות ההדרכה והמקצוע

  אג� הירקות

  

  

  מועצת הצמחי�
  אג� הירקות

  

  

  2016 קטובראו

  תקנות ופיקוח אורגני ,חוקי� ,עקרונותחקלאות אורגנית: ל מבוא

  הצמחי�מועצת  � אורי אדלר

  

  :IFOAMגידול אורגני מבוסס על ההגדרה והעקרונות שהוגדרו על ידי העמותה הבי� לאומית לחקלאות אורגנית 

ובני האד�. חקלאות זו  סביבתיתה המערכת ,חקלאות אורגנית הינה מערכת ייצור התומכת בבריאות הקרקע"
מבלי  � תאמה לתנאי� המקומיי�ושימור מגוו� המיני� תו# ה מחזור מסתמכת על תהליכי� אקולוגיי�,

החקלאות האורגנית משלבת ומעודדת מערכות יחסי� הוגנות . בחומרי� מזיקי� לאד� ולסביבה להשתמש
  פת"חדשני ומדעי לטובת הסביבה המשות ,דע מסורתיי ,חיי� לכל המעורבי� ואיכות

עקרונות אלה הנ� בגדר ית. הגדרה זו באה לידי מימוש על ידי יישו� ארבעת העקרונות של החקלאות האורגנ
האפשרית של החקלאות האורגנית לעתיד העול�  שורשיה של החקלאות האורגנית, וה� מבטאי� את תרומתה

החקלאות מהווה את אחת הפעילויות הבסיסיות של התרבות האנושית מתו#  . ולשיפור החקלאות העולמית
 נטועי� כול� �, תרבות וערכי� קהילתיי� של כל בני האד� לספק לעצמ� מזו�. היסטוריה הצור# וההכרח

  .בעשייה החקלאית

מתייחסי� בני אד�  העקרונות ישימי� לחקלאות באשר היא, בהיבט הנרחב ביותר האפשרי, כולל הדרכי�, שבה�
ומוצרי� נוספי�. העקרונות נוגעי� לאופ�  לקרקע, למי�, לצמחי� ולבעלי חיי�, כדי לייצר, להכי� ולהפי$ מזו�

קשורי� זה בזה ושומרי� ומטפחי� את זכויותיה� של  התייחסות� של בני האד� לסביבה החיה, בהיות�
התנועה  על העקרונות להיות ישימי� לכלל התנועה האורגנית, על כל גווניה, וה� מדריכי� את .הדורות הבאי�

  ובתקניה, מההיבט הגלובלי. תכניותיההאורגנית העולמית בעמדותיה, 

חקלאות אורגנית חייבת לשמר ולטפח את בריאות הקרקע, הצמחי�, בעלי החיי�, בני האד�  :אותעקרו� הברי
  .העול� כמערכת אחת, בלתי ניתנת לחלוקה ואת

התבסס על מערכות סביבתיות חיות ומחזורי חיי�, לפעול להשתלבות חקלאות אורגנית חייבת ל: סביבהעקרו� ה
  בה�, לטפח אות� ולשמר�.

  חקלאות אורגנית חייבת לבנות יחסי הוגנות ע� הסביבה הכללית והזדמנויות החיי�. :עקרו� ההוגנות

חקלאות אורגנית חייבת להיות מנוהלת בצורה זהירה ואחראית, בכדי להג� על הבריאות : עקרו� האחריות
  החיי� של הדורות הנוכחי�, הדורות הבאי� והסביבה. ואיכות

 שנתב ישראל ומבוססת על החוק האורגני הישראלי שאושר בכנסת חקלאות אורגנית ישראלית היא הלי# חוקי
ועל התקנות הנגזרות ממנו. החוק האורגני הישראלי ותקנותיו המותאמות לחקיקה האירופאית. החוק  2005

עמו  אורגני להחזיק כל חקלאי . על אתר השירותי� להגנת הצומח של משרד החקלאותב מפורסמי�והתקני� 
  ק� האורגני הישראלי.עותק מעודכ� של הת
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  עקרונות הגידול האורגני בשדה מבוססי� על:

 שמפרסמי� ההזנה חומרי וברשימת בתקנות מאושרי� הזנה ותוספי קומפוסט בעזרת קרקע פוריות טיפוח .1

 החקלאות משרד של וביקורת הצומח להגנת השירותי�

 תו# ויציבה בטוחה גידול סביבת לקבלת דרושה מינימלית התערבות תו# הגידול בסביבת ביולוגי איזו� יצירת .2

 :הבאי� באמצעי� שימוש

  א. הגנה מכאנית: רשתות נגדל חרקי�, חיפויי� וכד'.

  עידוד הדברה טבעית ואיזו� ביולוגי טבעי.ב. 

  ג. פיזור אויבי� טבעיי�.

להגנת   ד. שימוש בחומרי� המורשי� בתק� האורגני ומפורטי� ברשימות המפורסמות על ידי השירותי�
  .הצומח במשרד החקלאות

  הסבה לאורגני ופיקוח אורגני

במדינת ישראל, העיסוק בחקלאות אורגנית מוסדר בחקיקה: החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה�2005, 
http://www.ppis.moag.gov.il/NR/rdonlyres/B79C57D0-ADD3-4C38-9DE1-E205FDF4BB03/0/OrganicPlantAnimallawandregulations_Reg2Final1862015.pdf 
 

 

אורגנית ובכלל זה, אופ� הגידול, החוק מסדיר את כל נושא הייצור והמכירה של תוצרת  .והתקנות שהותקנו לפיו
נועד להג� על הצרכ� מפני זיו' ומגדיר מהי  החוק  .המיו�, האריזה, ההובלה והסימו� הראוי לידיעת הצרכ�

  .""תוצרת אורגנית

  .קובע תק� אורגני אחיד ואישור עמידה בו על ידי גופי אישור ובקרה פרטיי� שהוסמכו לעניי�בנוס', החוק 

פיקוח על מתבצע על ידי  .וסקי� בחקלאות אורגנית מבוצעת על ידי גופי אישור ובקרהעהבקרה שוטפת על 
תוצרת  השירותי� להגנת הצומח ולביקורת המפקחי� על גופי האישור והבקרה באמצעות מנהלה להסמכה

   .אורגני אחיד וסמל בקרה ילאורגנית תסומ� בסמלי�: סמל

  

  

  האורגני האחיד של מדינת ישראל ילהסמל
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  חקלאות אורגנית �הסמכת גופי בקרה 

קובע, כי למנהל השירותי� להגנת הצומח ולביקורת הסמכות  �2005החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה
  .לאשר גופי אישור ובקרה לפקח ולאשר תוצרת אורגנית. לש� כ#, הוקמה מנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה

ולכ�, צרכ�  )היות מסומנת בסמלי� (סמל אורגני אחיד + סמל בקרהעל פי החוק: "תוצרת אורגנית" חייבת ל
הצור# תוצרת אורגנית הנושאת את הסמלי� יכול לדעת בבטחה שהתוצרת גודלה ויוצרה על פי דרישות החוק 

  .והיא מפוקחת על ידי אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכי� על ידי השירותי� להגנת הצומח ולביקורת

בנקודות מכירת תוצרת מבוצעת על ידי מפקחי�, עובדי השירותי� להגנת הצומח ולביקורת שמונו אכיפת החוק 
 .על ידי שר החקלאות, על מנת לאכו' את התקנות ולהעמיד לדי� את העוברי� עליה�

 ידי השירותי� להגנת הצומח וביקורת שלושה גופי אישור ובקרה המוסמכי� עלהיו� ישנ�  במדינת ישראל
  : קלאותבמשרד הח

  גריאור בע"מ א
  12755אשדוד ת.ד.  3ש� ו: הבכתובת
   08�6212263: טלפו�
  08�9317240: פקס

  isaac@agrior.co.ilדוא"ל: 

  http://www.agrior.co.il אתר
  

  

  בע"מסקאל ישראל פיקוח והתעדה 
  ביאליק תיקרי תעשיה אזור

  04�8758400 טלפו�

  http://www.secal.co.ilאתר: 

  

  

        המכו� לבקרה ואיכות איי.קיו.סי בע"מ
  , בית שה�6רח' רבניצקי 

  4900617א.ת. סגולה, פתח תקוה 
  03�9313555טלפו�: 
  03�9044406פקס: 

  info@iqc.co.ilאימייל: 

  

  

  

פי אות� אמות מידה ותפקיד מנהלת ההסמכה לשמור שהתחרות ביניה� �שלושת הגופי� הללו מאושרי� על
  התוצרת האורגנית. אמינותתהיה תחרות הוגנת שלא תפגע ב
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אחד מגופי הבקרה ולפעול על פי  מגדל שמעוני� להסב את חלקתו לקבלת אישור אורגני חייב להתקשר  ע�
בנוס' מומל$ למגדל להתקשר ע� הארגו� לחקלאות אורגנית שמייצג את כלל החקלאי� האורגניי�  הנחיותיה�.

  .ומאפשר לחברי� בו לסמ� את מוצריה� בסמליל הארגו� כער# מוס' של מחויבות לאמינות האורגנית

  

  iboaa_m@netvision.net.il 52960אפעל רמת  1רח' היסמי� הארגו� לחקלאות אורגנית, 
  israel.org.il-http://www.organic  7361103�03פקס:   7361097/8�03טל': 

  
  

  שלבי האישור של חלקה אורגנית

רק הרשו� בחוק הוא המחייב, המידע המובא כא� הוא מידע כללי  יו.ותורגני ותקנידע מבוסס על החוק האהמ
  :להבנת התהלי#ומיועד בלבד הדרכתי 

 מטרי� 200 או מהקרקע מרוססת מחלקה מטרי� 30 מרוחקת להיות חייבת אורגנית חלקה � גבול מרחקי .1

 .מהאוויר מרוססת מחלקה

 .שוני� גבול מרחקי לקבוע הבקרה גו' ע� בתאו� נית� במבנה גידול של במקרה .2

חייבת הסבה של שנתיי� לפני אישורה לגידולי� חד שנתיי� ושלוש  � חלקה שגודלה בחקלאות רגילה הסבת .3

 שני� לפני אישור חלקת מטעי�.

 .ההסבה תקופת מש# קיצור על הפיקוח גו' ע� לדו� אפשרות  יש קוד� רגיל בעיבוד הייתה לא  בא� .4

קרקע לשאריות חומרי הדברה שלוקח גו' הפיקוח בתחילת תהלי#  בדיקות כוללמתהלי# האישור  חלק .5

 MRLלרמת השאריות  מתחתלרדת  אמורהההדברה  חומרישאריות  שרמת. הציפיה היא ובסופוההסבה 

 .בחוק המותרת המקסימלית

 על מאורג�ה בקורס יסודות  שתת'לה י�חדש �אורגני י�מגדללמומל$   �ת אורגנייסודות החקלאות ה קורס .6

 .החקלאות משרד בשיתו' אורגנית לחקלאות הארגו� ידי

 הביקורת גופי דרישות פי על רשומות של קפדנית שמירה .7

ותקנותיו המתחדשות מעת של מדינת ישראל המופיע הרשומות כפי שנאמר המסמ# המחייב הוא החוק האורגני 
  לעת.

 בדפוני� המפורסמי� על ידי משרד החקלאות מפורטי�ההמלצות הייחודיות לגידולי� השוני� ולאזורי�  *
 והארגו� לחקלאות אורגנית


