סדר יום עיון אננס  ,24.5.22 -מו"פ דרום
•

 09:00 – 09:30התכנסות וקפה

•

 09:30 – 09:45פתיחה – יעקב סיזל ,יו"ר שולחן אננס

•

 9:45 – 10:00סקירה כללית ועדכונים  -ליאור אברהם ,רפרנט אננס שה"מ.

•

 10:00 –10:20בידוד פתוגנים שוכני קרקע באננס  -ד"ר סטנלי פרימן ,מנהל המחקר החקלאי.

•

 10:20 – 10:40ניסוי מחלות קרקע באננס ( 2ניסויים)  -עירית דורי ,מו"פ דרום.

•

 10:40 – 11:00ניסוי השקייה באננס – ד"ר טלי אילני ,מו"פ דרום.

•

 11:00 – 11:30סיור בניסוי מחלות חדש.

•

 11:30 – 12:00הפסקת אוכל.

•

 12:00 - 12:20רישוי חומרי הדברה באננס – אילה ברקן ,פרוייקטורית רישוי חומרים.

•

 12:20 – 12:35מצעים מנותקים באננס כחלופה לגידול בקרקע – עופר גיא ,מו"פ רמת נגב.

•

 12:35 – 13:00כלי תכנוני לקטיף אננס לאורך השנה – ליאור אברהם ,שה"מ.

פתיחה ועדכונים
יום עיון אננס 24.5.22
ליאור אברהם
מדריך גידול ירקות ורפרנט אננס ,שה"מ ,משרד החקלאות

נושאים בהרצאה
• סקירה קצרה  -גידול אננס בישראל 2022
• שיווק תוצרת מקומית ויבוא אננס במספרים

• השלכות חורף 2021-22
• ועדה מקצועית אננס  -עיקרי הדברים

ת.ז אננס בישראל 2022 -
•
•
•
•

 2500דונם בבתי צמיחה 110 ,מגדלים
 65%חממות/מנהרות  35% ,בתי רשת
 45% , MD2 50%קווין 5% ,קאיין
אזורי גידול עיקריים -
מישור חוף מרכזי ,נגב מערבי

אתגרים כללים:
• גידול מורכב וארוך המצריך הרבה תכנון
• השקעות גדולות
• יש קושי בשיווק רציף באיכות גבוהה
• יבוא

אתגרים מקצועיים בגידול אננס
כללי:
•
•
•
•
•
•

פריחה טבעית  -יש קושי להגיע להפרחות אפריל-יולי
בעיות של איכות פרי
הפרחות בתנאי חום/קור
חסכון בכח אדם  -ריסוס כדוגמא
ממשק השקיה ודישון
כיסויים  -בתי צמיחה

הגנת הצומח:
•
•
•
•

מחלות קרקע  -רקבון שורשים
חומר ריבוי נגוע (נמטודות ,פטריות ,חיידקים ,כנימות)
כנימות קמחיות
 - FCRבלאק ספוט

מה ידוע לנו על הנעשה ברשתות השיווק?
אלפי יחידות
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מספר פירות  -אלפי יחידות
ראיף פלאח ,כלכלת הייצור ,שה"מ

2019
מחיר ממוצע ליחידה
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2017

מכירות במליוני שקלים
נתוני רשתות  -סטורנקסט

יבוא אננס במספרים
ש"ח
10

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

8
6
4
2
0

2021
מחיר ממוצע לקילו
ראיף פלאח ,כלכלת הייצור ,שה"מ

2019
2020
מס' פירות  -אלפי יחידות*

2017
2018
כמות יבוא  -טון

נתוני יבוא -יעל בודניק סחר חוץ ,משרד החקלאות

הערכת שיווק במספרים 2021 -
מס' דונמים מס' פירות שוק מקומי  -מס' פירות יבוא -
אלפי יחידות*
אלפי יחידות
בקטיף
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 %היבוא מסך
הפירות*

 %המכירה של פרי
ברשתות*

37.1

14.8

בשנים  ,2017-20מעל ל 92%מהיבוא מקורו ברפובליקה הדומיניקנית,
היתר מספרד ,דומיניקה וקניה.

חורף  - 2021/22טמפ' מינימום ( 2מ')
חורף 2021-22
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השלכות חורף 2021-22
מה המשמעות של טמפ' נמוכות לאורך זמן?
• עלייה בשכיחות פריחה טבעית
• הארכת משך הזמן מהפרחה לקטיף  -בעיות איכות ,פרי מזדקן
• קיצור משך הזמן האפקטיבי לגידול עד להפרחה
• נזקי צינה ישירים לפרי שהבשיל בחודשים ינואר-מרץ

ועדה מקצועית אננס 25.4.22 -
מטרות הוועדה:
• הצגת האתגרים המקצועיים של הענף
• הצגת הנעשה והמתוכנן במחקר ובפיתוח
• הסכמה על סדר חשיבות ,תיעדוף אתגרים
• דיון משותף  -רעיונות ,הערות וכו'

מחקר ופיתוח בגידול אננס  -עבר והווה
נושא המחקר

מיקום המחקר
ושנת ביצוע

מקור תקציבי

פיתוח ממשק גידול אננס
שבתאי כהן ,עירית דורי ,ליאור אברהם

מו"פ דרום
2015-18

וועדת התמיכות של המו"פים  -משרד
החקלאות ,קק"ל ,איקא

השפעת תזמון הפריחה וסוג המבנה על יבול ואיכות פרי האננס
עירית דורי ,שבתאי כהן ,ליאור אברהם

מו"פ דרום
2017-19

וועדת התמיכות של המו"פים  -משרד
החקלאות ,קק"ל

התמודדות עם מחלות קרקע באננס
ליאור אברהם ,עירית דורי ,טלי אילני ,משה ברונר ,יעל מלר

מו"פ דרום
2019-2022

וועדת התמיכות של המו"פים  -משרד
החקלאות ,קק"ל
קרן שה"מ  -למדריכים

אפיון גורמי מחלה ורקבון שורשים באננס
סטנלי פרימן ,מירב ,איילה ברקן

מכון וולקני
2020-2021

שולחן אננס,
וועדת תמיכות של המו"פים -משרד החקלאות,
קק"ל

גידול אננס במצע מנותק
עופר גיא ,שבתאי כהן

מו"פ רמת נגב
2019-2022

וועדת התמיכות של המו"פים  -משרד
החקלאות ,קק"ל
תקציבי מו"פ רמת נגב

רישוי תכשירים לפגעים באננס
איילה ברקן ,שמעון אנטמן

מגדלים
2019-2022

שולחן אננס

פיתוח מרסס לגידול אננס
מיטב מאור ,ליאור אברהם ,רפי רגב ,צדוק רן

מכון וולקני
2021-2022

קרן שה"מ  -למדריכים

פיתוח כלי ריסוס חשמלי

מיטב מאור ,מדריך מיכון ,שה"מ

רפי רגב ,המכון להנדסה חקלאית ,מנהל המחקר

צדוק רן  -מושב נווה

מחקר ופיתוח בגידול אננס  -עתיד
נושא המחקר

מיקום המחקר
ושנת ביצוע

מקור תקציבי

דישון יסוד באננס
שקד כוכבא ,ליאור אברהם ,טלי אילני ,עירית דורי ,משה ברונר

מו"פ דרום
2022-2023

קרן שה"מ  -למדריכים

כתיבת הצעה חדשה  :אופטימיזציה של גידול אננס

מו"פ דרום
2023-2025

וועדת התמיכות של המו"פים  -משרד
החקלאות ,קק"ל

המשך מחקר במצעים מנותקים

מו"פ רמת נגב

וועדת התמיכות של המו"פים  -משרד
החקלאות ,קק"ל

תודה על ההקשבה

Liorav@shaham.moag.gov.il
050-6243972

