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2020פברואר 



–2020שנת 
מהמאתגרות שידענו

הקצרהטווח:זמןטווחילשנילהתייחסהחלטנוהמצבלאור

.הבינוניוהטווח

הענףשללקיומוהסתברותישהבינוניבטווחכיונמצאמאחר

2021בשנתנפעללפיה,הקצרהטווחלגביהחלטהקיבלנו

במקביל."יכולותשימור"שעיקרהמצומצמתבמתכונת

פעולהדרךונקבעההבינוניהטווחלגביתרחישיםשורטטו

.תרחישלכל

מאמירההחלשונותומחשבותדעותפגשנוהדיוניםבמהלך

משבריםבעברידענו"בוכלה"בישראלהכותנהעידןתם"ש

וקבלתמעמיקניתוחאפשרזהדעותמגוון."נעבורזהאתוגם

.ומושכלותשקולותהחלטות

בשווקיםהתעוררותחלההשנהסוףלקראת,לשמחתנו

וקצבמחיריםעלייתשלויציבאיטיתהליךחוויםואנחנו

למרחבנכנסיםכעתפוגשיםשאנחנוהמחירים.סבירמכירות

שלבשלבנמצאיםאנחנושאכןתקווהואנחנורווחיגידולשל

קיוםהמשךשיאפשרחדשמשקללשיוויונגיעמגמהשינוי

.האחרונותבשניםשידענומאלהגדוליםבהיקפיםהענףשל

מליומנחם,מציפינפרדנוסופהולקראתהשנהבמהלך

.במועצהעבודהשנותשלרבמספרלאחרלגמלאותשיצאו

מענףנפרדבלתיחלקהיווהםביתלהםהייתההמועצה

.מפואר

והמגדליםהמנהליםמועצתחבריבשםלהםשולחאנימכאן

.מבורכתעשיהשלארוכותשניםעלותודותברכותכולם

המאתגרותמהשניםכאחתתיזכר,2020שנת,החולפתהשנה

.הכותנהענףשידע

חליפיןשער,מחיריםמשברשלבאווירההשנהאתהתחלנו

ותנועהלסיןב"ארהביןסחרמלחמתהמשך,מלהיבלא

,מספיקאינולבדזהכאילו,אלהכלעל.מכירותשלדלילה

ושיתקהעוצמהבמלואשהיכההקורונהמשברהצטרף

.שלמותמערכות

ונחזורקצריהיהשהמשברקיווינוהראשוניםבחודשיםאם

פנינועלטפחההמציאותמאודשמהרהרי,רגילהלפעילות

.מתמשךבמשברשאנחנוומצאנו

אתלסייםרצונועלהודיעגלעדאורי2019שנתסוףלקראת

ל"מנכבאיתורעסקנוהשנהובראשיתל"כמנכתפקידו

.(הקודמתהשנהשלבחוברתנרשמולאוריחמותברכות)

עתהושלמהוהמשימהחלקעברהלאל"המנכהחלפתתהליך

.המועצהל"מנכלתפקידלנדאויזהראתיוניבחודשבחרנו

והואהקורהלעוביהתפעלותמעוררתבמהירותנכנסיזהר

.זומאתגרתבתקופהרבובמרץביעילותפועל

ענן,דונם30,000-כ,נמוכיםהיו2020בשנתהמזרעהיקפי

שלעתידולגבישאלותלהישאלוהחלוהענףמעלריחףכבד

.בישראלהכותנהגידול

ובמהלךbdoבהובלתאסטרטגיתעבודההתחלנויוליבחודש

דיוניםשלארוכהסדרהקיימנוחודשיםמספרשלמרוכז

.בישראלהכותנהענףשלמקומובשאלתורצינייםמקיפים

המחסניםברקעכאשרפשוטלאמשברבצלהתקיימוהדיונים

.מכירותשלתנועהואיןנמוכיםהמחירים,מלאים

ר מועצת הכותנה"יו–ונטורה ורדי מ
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ל מועצת הכותנה"מנכ–יזהר לנדאו 

–2020סיכום עונת 
ממשבר לתקווה

שנאלצנוחןועידןוידןנמרוד,ואחרונים.הניפוטבעונתהמיון
.ההדברהחומרימחלקתסגירתעםמהםלהיפרד

.הדרךבהמשךוהצלחהבריאותהרבהלכולםלאחלמבקש

בזכותבמיוחד,בשווקיםהתעוררותהחלה2020סוףלקראת

כלפילזחולהחלוהמחירים,מלאכמעטלתפקודסיןשלחזרתה
.גלםוחומריסחורותשלתנועהוהחלהמעלה

לביתביידןשלכניסתו.גדולותציפיותעםמתחילה2021שנת

ב"ארהביןהסחרמלחמתאתסופיבאפןלסייםעשויההלבן

ועשויהעולםברחבישהחלהחיסוניםלמבצעבמקבילוזאתוסין
.הקרובהקיץסוףלקראתלשגרהוחזרההמגיפהלקץלהביא

מועצת.דונם15,000סביביעמדו2021לעונתהמזרעשטחי

ח"ש250שלבגובהפעמיחדזריעהמענקאישרההמנהלים

סופיתיקבעהמענקגובה.ח"שמיליון2.5שלתקרהעד,לדונם

שאיןבהינתןאך,תקדיםשזהוספקאין.המזרעלהיקףבהתאם

שלבקיומההלאומיתהחשיבותאתרואהאשרממשלתיגורם

לעצמנוראינו,הכותנהענףשלבקיומולאובטחהחקלאות

,עזרהבהםרגעיםישנםכיאמונהמתוךזהבצעדלנקוטחובה
.ההבדלאתלעשותיכוליםקטנהולו

נכנסתי2020יוניחודשבתחילת,האישיתברמהומשהו

בעינייםלתפקידנכנסתי.הכותנהמועצתל"כמנכלתפקידי

השפלמרגעיבאחדנמצאהענףכיהבנהומתוךפקוחות

בישראלהכותנהגידולהמשךכיברורליהיה.שידעהגדולים

ישכיחושביםאשררביםקולותוישנםטריוויאלידבראיננו

אולכותנהקשוראיננובאאניממנוהרקע.הענףאתלסגור

ועם.הבינלאומיוהשיווקהתעשייתיהעולםאלא,השדהלגידולי

חשיבהעםמפוקחתבראייהכימאמיןועדייןהאמנתיזאת

הכותנהבמועצתהגורמיםכלשלפעולהושיתוףיצירתית

ולחזורבישראלהכותנהגידולאתלשמרניתן,להומחוצה
.הקרובותבשנתייםדונםאלף60עד40שלגודללסדרי

משברבתוךעמוקהיההעולםכאשרנעשו2019עונתסיכומי

והמסעדותהבילוימרכזי,המלונות,הקניותמרכזי.הקורונה
.מלכתעצרכמעטוהעולםעצרוהקרוזספינות,סגורים

עצירהראינו,20ספטמברחודשועד20מרץמחודש,ואכן

שלהתמוטטותגםובמקבילהמשלוחיםשלמוחלטתכמעט
.בעולםהכותנהמחירי

סין,האירופיהאיחוד,ב"ארהובמיוחד,העולםמדינותרוב

,למכורלהםשאיפשרדבר,לכיסעמוק-עמוקידהכניסו,והודו

לאועדייןנמוכיםבמחירים,כותנההמשברתקופתבשיאגם

היקףאתמעריךם"האושלרשמיפירסום.כסףלהפסיד

בסך2020בשנתבעולםהכותנהלמגדלישניתנוהסובסידיות

.הקודמתמהשנה39%שלעליה,!!!דולרמיליארד8-כשל

לאחריה,$מיליארד4.7עםסיןעומדתהרשימהבראש

ושאר$מיליון590עםהודו,$מיליארד2-כעםב"ארה
.$מיליון200-ל$מיליון40ביןנעותהמדינות

עםטובלאבמצבהקורונהלמשברנכנסהישראליהכותנהענף
.נוספתהכבדהשהוסיףדברגבוהותמלאירמות

והירידההכותנהשטחיבהיקףהמתמדתהירידהלאור

לבדיקהכניסהעלהמנהליםמועצתהחליטה,ברווחיות

לגידולמקוםעדייןישהאםלבחוןבכדימעמיקהאסטרטגית

ההחלטהאתלקבלנצטרךתרחישיםובאילובישראלהכותנה
.הענףסגירתשלהכואבת

במקבילאךהפעילותצמצוםכשנתהוכרזה2021עונת

במועצתמבחינתנוהמשמעות.לעתידיכולותעלשמירה

שרותמתןהמשךאךהאדםכוחצמצוםהייתההכותנה
.למגדליםוהזמינותהשירותבאיכותפגיעהללאלמגדלים

מעולםנפרדבלתיחלקהיוואשראנשיםממספרהשנהנפרדנו
.הכותנה

המקצועיתברמהומעורבותתרומהשלשנים36–יוגבמנחם

סטנדרטיםלקביעתהקשורבכלובמיוחדביותרהגבוהה

.הכותנהלאיכות
הקשורבכלבמיוחדמעורבותשלשנים25–שניצרמלי

רבותלהצלחותמלאהושותפהלקוחותולקשרילמכירות

.השניםלאורך

לפתחשידעהמועצהל"כמנכשנים15שסייםגלעדאורי

למצבמנתעלבעולםגורםכלכמעטעםקשריםהשניםלאורך

.זעירבשוקחלקנוכאשרגם,בתודעההישראליתהכותנהאת
הצפוןבאזוראנטומולוגיליווישלשנים6–יצהרניצן

מכוןשלמהצוותוחלקBCI-התקןבהטמעתמעורבותבשילוב
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נתוני ענף הכותנה
(מחירי מכירה–מספרים מעוגלים )

דולרים במחירים שוטפים

4

2014201520162017201820192020

2,6002,2002,0001,6002,2502,8701,700(דונם)מזרע אקלה 

54,90090,00070,50059,00028,50021,30025,050(דונם)מזרע פימה 

11,5006,30011,3007,80015,80020,2303,880(דונם)אקלפימזרע 

69,00098,50083,80068,40046,55044,40030,630(דונם)כ מזרע "סה

250150180210300350180(טון)סיבים אקלה 

11,20016,46011,59010,2705,4004,0004,825(טון)סיבים פימה 

2,4901,2802,3401,6003,5004,200725(טון)אקלפיסיבים 

13,94017,89014,11012,0809,2008,5505,730(טון)כ סיבים "סה

400000000(טון)גרעיני אקלה 

17,00025,50018,20016,2008,4006,5007,600(טון)גרעיני פימה 

3,8002,0003,8002,7005,8007,0001,200(טון)אקלפיגרעיני 

21,20027,50022,00018,90014,20013,5008,860(טון)כ גרעינים "סה

70707575807580(454איכות )ליברה /מחיר סיבי אקלה סנט

163142148152150140130(208איכות )ליברה /מחיר סיבי פימה סנט

12511411412112511090(206איכות )ליברה /סנטאקלפיסיבי מחיר 

-------(לטון$ )מחיר גרעיני אקלה 

280240260300340365400(לטון$ )מחיר גרעיני פימה 

302285275310340370425(לטון$ )אקלפימחיר גרעיני 

46544339282315.5($במיליוני )הכנסות סיבים 

6765553.5($במיליוני )הכנסות גרעינים 

52614944332819($במיליוני )סך הכנסות 

הובלהלפניבשקליםהתבצעהגרעיניםמכירת*"הורים"רקכוללתאקלהמזןכותנה*בלבדתחזיתהם2020מחירי

מוקדמותמכירותכוללואקלפיפימהשלממוצעמחיר



נתונים כספיים

ח"במיליוני ש–ביצוע תקציב מועצת הכותנה 

מנהל אגף הכספים–צבי -איתמר בן

5

201520162017201820192020שנה  
תכנית

2021

98846847453115באלפי דונם-כ מזרע "סה

₪  הוצאות במיליוני 

6.56.77.17.06.86.14.2תקציב שוטף

1.00.81.00.60.50.20.2השקעות

0.60.50.60.40.40.20.1פ"תקציב מו

8.18.08.78.07.76.54.5כ"סה

₪ גבייה במיליוני 

2.52.92.62.21.91.31.1גבייה ישירה ממגדלים

0.60.60.50.30.30.20גבייה לעמלות מחקרים

3.13.53.12.52.21.51.1כ לגבייה"סה

פדיון ממוצע לדונם 
לפני גבייה  –בדולרים 

לקרן צבירה

20142015201620172018
אומדן 

2019

------אקלה

820610600650640620פימה

686590585624632580אקלפי

הסכומים כוללים פיצויים מקרן נזקי טבע

מחירי כותנה ישראלית  
,  סנט לליברה–למגדל 

לפני  -במחירים שוטפים
גבייה לקרן צבירה

,  208–פימה , 454–אקלה : איכות בסיס)

(206–אקלפי

נזקים משריפות של גליליות
לשריפותעדיםהינו,השנהלאלשמחתנו,האחרונותבשנים

בנופוגעהדברכילהדגישחשוב.הגליליותבמצבורי

כתוצאהמנפטה/במגדל,ראשית-רבדיםבשלושה

בפול,שנית.התקנוןי"עפהאישיתהעצמיתמההשתתפות

לביןהתקנוןשביןהעלויותבהפרששנושאהמגדלים

,העתידיבביטוח,ושלישית.הביטוחלפיהעצמיתההשתתפות

גובהואתהמיגוןדרישותאתמעלהכזהאירועשכל

.הפוליסההחידושרבקושילרבות,העצמיתההשתתפות

בתוךהאשאתלעצורקשהשמאדלמדנושקרומהאירועים

אתתאפשרקטניםמצבוריםלכמההפרדהורק,המצבור

כיבויאמצעי,האחסוןבשטחשמירה,כןכמו.העצירה

אתלהקטיןיכוליםבהחלט,האירועבתחילתמהירהותגובה

.הנזק

.זהעלגםשנתגברבתקווה

לא  
סופי

לא  
סופי

אומדן  
2020

אומדן  
2020



ארציסיכום 
2020של עונת הכותנה 

פימה
1,370מתוכם,דונםאלף25-כהשנההפימהמזרעשטח
.לטיפוחקוויםוזריעתמכלואזרעילייצורהוריםדונם

יבול.2019שנתמזרעלעומת18%-בכהגדלה,כלומר
מעלומעטשעברהלשנהדומה'ד/ג"ק195הממוצעהסיבים

207יבולהשנההניבהדרוםאזור.'ד/ג"ק2018,191יבול
ממוצעיבולעםגרנותאזורגםמצטרףואליוסיבים'ד/ג"ק

ביבולנחיתותשלברצףשניהשנהזו.'ד/ג"ק216של
ובגלילבעמקים,יותרהצפונייםהגידולבאזוריהממוצע
,העיקריההסבר.בהתאמהסיבים'ד/ג"ק186-ו168המערבי

קושי,הגשוםהאביבעקבהעונהקיצורהינו,שנייהשנהזו
וזריעהובנביטהבזריעהבעיות,מוקדםבזמןהשדותבהכנת

אתכללהשנההפימהכותנתמזרעעיקר.יחסיתמאוחרת
-המזרעושאר(35%)6-וגוליתV-70(65%):הזנים
.המכלואזרעילייצורוהוריםשוניםזנים/קווים

,סיבים'ד/ג"ק9,בממוצענמוךמעטיבולהניבV-70הזן
עדינותערכי.האחרונותהשניםלשלושבניגוד6-גוליתמהזן

4.15שלבתחוםמצוייםוהםהפימהזניבשנידומההסיבים
גרם44.37הממוצעהסיבחוזקגםכמו,מיקרונייר'יח

.שעברהמהשנהטקס/גרם2-ביותרחזק,לטקס
מחיר,הפולבתוךהמוקדמותהמכירותמחירשקלוללאחר

,לליברהסנט140,הפימהכותנתשלהמשוערהמכירה
146,150:האחרונותהשניםשלקלהירידהמגמתמראה

.בהתאמה2017-ו2019,2018-בסנט153-ו

מיני-ביןמכלוא
זהו,דונםאלף4-למתחתאלהצטמצםהמכלואכותנתשטח

האחרונותבשנתייםהמכלואזנימזרעהגדלתלמגמתהיפוך
המזרעשנתלמעט.דונםאלף20-לכדונםאלף12-מביותר

המזרעהיקףזהו(2005)בארץהמכלואזנישלהראשונה
העיקריתהסיבה.בארץהמכלואקיוםבשנותביותרהנמוך

קושישלכתוצאה,המכלואכותנתמחירירידתהינהלכך
סיבכותנתשלקטגוריהמדדיתחתטובבמחירבשיווקה

ביחסנמוך'ד/ג"ק196הממוצעהסיביםיבול.מאודארוך
שהסתכמה2018לשנתביחסובעיקר,האחרונותלשנתיים

נזרעההמכלואכותנתמרבית.'ד/ג"ק223-שיאביבול
.הדרוםבמשקי

איכות.YD-1432הואשניםמספרכברבמזרעהשולטהזן
חוזקשלביותרהמשמעותיהמדד.שנייהשנהזוטובההכותן
טקס/'גר37.7-גרםבשנישעברההשנהמאזהשתפרהסיב

.בממוצע
סנט106הואהמכלואכותנתשלהמשוערמכירהמחיר

סנט122שעברהשנהממחירבהרבהנמוךמחיר,לליברה
.לעילשניתןההסברתוצאת,לליברה

כללי
גידולעונת.דונםאלף30-כהכותנהמזרעהיקף2020בשנת

2015שנתמאזהכותנהמזרעצמצוםלמגמתהמשךמהווהזו
.בישראלדונםאלף100-כנזרעובה

התשומותלייקורמיוחסותהמזרעלצמצוםהעיקריותהסיבות
השארביןהנובעת,בתמורהולירידה,הייצורועלויות

וכמו,(האחרונותבשנתיים15%-כ)הדולרבערךמהירידה
להתמודדהענףמנסהאיתםהעיקרייםהפגעיםלשני,כן

(ורודזחל)הוורודהההלקטית:האחרונותהשניםבחמש
.פזואולינהמקרופומינההקרקעומחלת

בסךהיטיבוהנוכחיתהגידולבעונתששררוהאקליםתנאי
ניכרחלקולכן,ברצףשנייהשנהזו,הכותנהגידולעםהכול

ובחלקיםבמרכזבעיקר,נאיםיבוליםהניבומהשדות
130%מעלגשוםהיה2019-20חורף.הארץשלהדרומיים
חורףזהו,160%-מיותראףירדומקומותובמספרמהממוצע

היוהאביבחודשי.בצורתשנות5לאחרברצףשניגשום
.שרבאירועיובכמהמתונותבטמפרטורותמלווים,גשומים
חריגשהיהוממושךכבדחוםגלשררמאיחודשבמהלך
מעטהיוהקיץחודשישעברהלשנהבדומה.ובעוצמתובמשכו

ספטמבר.האחרונותלשניםביחסמתוניםאך,מהרגילחמים
זהובארץרביםובאזוריםניכרתבמידהמהממוצעחםהיה

.המדידותמתחילתביותרהחםספטמבר
חורףלאחרהארץבצפוןבעיקר,גשוםאביבשלכתוצאה

ולוותהמהרגילמאוחרהחלההזריעהעונתהשנהגם,גשום
אףולעיתיםאיטיתבנביטה,בקרקערטיבותעודףבקשיי
,המרכזיהחוףמישור.מחדשוזריעהשדותבהפיכתבצורך

.יותרטוביםעונהתחילתמתנאינהנוהארץודרוםהשפלה
הזחל,עונות3-4לפניבעיקר,הענףסבלמהםהפגעיםשני

ביטוילידיכמעטבאולא,המקרופומינהומחלתהוורוד
בודדיםמקריםלמעט)לגידולגדולבהיקףנזקיםולגרימת

בעיקר,(בדרוםבשדותהמקרופומינהשלהתפרצותחלהבהם
,כןכמו.לעילתוארואשרהמיטיביםהאקליםתנאיבהשפעת

מתונותוטמפרטורותהקיץבתחילתהשרבאירועימספר
אתוהיטיבוהגידולשלביההתפתחותאתהאיצו,בשיאויחסית
החלההקטיףעונת.ההלקטיםומילויהמוטמעיםצבירתתנאי
גשמיםבהעדראולם,קודמותלשניםביחסבאיחורמעט

סיביםאיכותועםמיוחדותבעיותללאהסתיימהמוקדמים
.טובה
המכלואכותנתשלהמחירוירידתהסחרתנאיהרעתעקב

מזרעהתרחבותמגמת2020בשנתהתהפכה,לפימהביחס
13%-כרק.הקודמתלשנהביחס80%-בכירדוזה,המכלוא
לעומתYD-1432המכלואבזןנזרעוהכותנהשטחימהיקף
הוריבזנינזרעהשטחשאר,בפימהשנזרעומהשטח80%

.זרעיםייצורעבורהמכלוא

מ"שה, ר כותנה וגידולי קיץ"ממ–עופר גורן 

6



התפלגות שטחי המזרע באזורי הגידול

התפלגות היבול באזורי הגידול

כלכלת הגידול

2020-' ד/ג"קיבולי סיבים 

אקלפיפימהאזור

186200גליל מערבי

168205גלבוע+ יזרעאל 

216227גרנות

207194דרום

195196ממוצע ארצי

2020דונמים 

כ"סהמכלואאקלהפימהאזור

3,230803,310גליל מערבי

6,2704356,705גלבוע+ יזרעאל 

2,470452,515גרנות

12,0905803,07015,740דרום

9901,1202502,360נגב

25,0501,7003,88030,630כ ארצי"סה

2020לדונם מחירי $ תחשיב ממוצע לפי זנים 

מכלואפימההסעיף

587608יבול גולמי

33.21%32.22%אחוז סיבים

195196יבול סיבים

317328יבול גרעינים

140106ליברה\מחיר בסיס סנט

99.0%99.0%ממחיר הבסיס% 

3.0492.309ג סיבים למגדל"מחיר ק

399405מחיר טונה גרעינים למגדל

595452הכנסה מסיבים

127133הכנסה מגרעינים

721585כ הכנסה"סה

630580הוצאות משתנות  

2020$915עודף תפעולי 

.ברצףשנייהשנהזו,טובותהיוהגידולתוצאות2020בעונת

יחסיבאופןנמוךאולם,גבוההרמהעלשומרהממוצעהיבול

.הצפונייםהגידולבאזוריהפימהובכותנתהמכלואבכותנת

ונחיתות,האחרונותבשניםיציבותעלשומריםהסיביםאחוזי

,הכותנהמגרעיניההכנסה.המכלואבכותנת1%-כשל

משמעותיתלעלותממשיכה,לבקרמרוכזכמזוןשנמכרים

400$מעלשללשיאהגיעהשנההדולריהגרעיניםומחיר

הסיביםשלגבוההאיכותעלמצביעהבסיסממחיר99%.לטון

לפניאחסוןשלאו/ו,הקטיףבעונתבעיותהעדרכמעטועל

.ברצףשלישיתשנהזוהניפוט

הדולרשערהינההענףכלכלתעלמשמעותיתהמשפיעהבעיה

שללרמה8%שלבשיעורהשנהבמהלךשירד(השקליערכו)

חלהדומהבשיעורירידה.2020דצמבר31-ב$/3.215₪

שלהשקליהערךאלושורותלכתיבתנכון.הקודמתבשנהגם

15במהלך.לדולר3₪שלרמהלכיווןלרדתממשיךהדולר

המשמעות.30%-כבשיעורירדהדולרערךהאחרונותהשנים

בנוסף,וזאתהכותנהסיביממכירתבהכנסהפגיעההיא

.הגידולתשומותלהתייקרות

הוצאותהזניםשניממוצעיביןהשנהשנערךכלכליבניתוח

שלאילולעומת'ד/50$-בגבוהותהפימהשלהמשתנות

,הפימהלטובת'ד/136$הואלדונםההכנסהפער.המכלוא

לטובת86$שללדונםהתפעוליבעודףיתרוןקייםולכן

.בתחשיבהפימה

סיכום
ממשיכהולכן,לקודמתהלמדידומה2020הגידולעונת

טובותגידולתוצאותשלברצףשנייהשנהכברלמעשה

קצרהיחסיתגידולבעונתבהתחשב,זאתכל.המדדיםבמרבית

,והנביטההזריעהבעונתמיטבייםלאובתנאיםמאוחרשהחלה

.הארץבצפוןהגידולבאזוריבעיקר

נשמרובהגידולכשנתמתאפיינת2019,2020כשנת

שנתייםלאחר,ברצףשלישיתשנהזוהמקצועיותהתוצאות

שלאלימההתפרצותתוצאת,הפימהבשדותקשהפגיעהשל

מתמשכתפגיעתשלשניםומספר,מקרופומינההקרקעמחלת

עונתבמהלךהאקליםתנאי,ככלל.הורודהההלקטיתעשי"ע

יבולעםוכמובןהגידולעםהיטיבולהשקדםוהחורף2020

.הסיביםואיכותהכותן

מגמתעלמראות2020בשנתהענףשלהכלכליותהתוצאות

זובעיה.הרווחיותלסףהגעהכדיעדהכותנהברווחיותירידה

למשברבנוסףשחוותה,המכלואבכותנתיותראףמשמעותית

עםיחד.בשיווקהקושיעקבמחירירידתגםהעולמיהכותנה

לצדהפימהזנישלגבוהממוצעביבוליציבותלצייןניתן,זאת

.המכלואזןיבולבממוצעירידה

מלחמתבגלל,הכותנהבענףשחלהעולמיהמשברלמרות

המסחרהקפאתובהמשךהעיקריותהמעצמותשתיביןהסחר

הערךאתולצייןלחזורחשוב,הקורונהנגיףהשפעתעקב

כבר.השדהגידולילמחזורהכותנהגידולשלהרבהמשמעותי

במלאיצמצוםולאורהמגפהנגדהחיסוניםקבלתעםעתה

,הקרובהבעונהמחיריםלעלייתמגמהישנההעולמיהכותנה

.ש"הגדבמחזורזהחשובענףולהתאוששות

7
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–סיכום עונת ההדברה 
2020עונת 

המזיקרמות.העונהמאוחרהופיעההורודהההלקטית

כנגדההריסוסיםומספרהגידולעונתלאורךנמוכותנשמרו

.שעברהלשנהדומההיה

מכלל13%רקוהיווההשנהמשמעותיתירדהאקלפימזרע

.פימהמזרעעבוררקהנתוניםמוצגיםלכן,הארציהמזרע

במזרעימיוחדותהדברהבעיותהיולאכילצייןיש

.האקלפי

98%לפימזיקכלעבורהריסוסיםמוצגים1מספרבאיור

עיקרהאזוריםשבכללראותאפשר.בארץהפימהמשטחי

.הורודהולהלקטיתהליותיסלהדברתמופניתההדברה

כעונה2020עונתאתלסכםאפשר,שעברהלשנהבדומה

העונהתחילת.מזיקיםמבחינתמיוחדותבעיותללא,טובה

ברובקרקעבמזיקימאודנמוכהבנגיעותהתאפיינה

נמוכההיתהעלהבכנימותהנגיעות.בארץהאזורים

מתמשכתנגיעותעםחלקותהיואך,שנתיהרבמהממוצע

דומההיתהבהליותיסהנגיעות.הגידולעונתלאורך

ברוב.הגידולעונתלאורךונמשכה,שנתיהרבלממוצע

הצלחהעם,ריסוסיםלשלושהשנייםביןהיוהאזורים

נמוכותהיועשוכנימותבציקדותהנגיעות.בהדברהחלקית

פרודניה.יעיליםהיוכנגדםוטיפוליםשנתיהרבמהממוצע

.כנגדהטופלולאהחלקותורובנמוכהברמההיתה
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מלבד,מקרופומינהשלבעיותהיוולאכמעט2020בעונת

העונהאתלסכםאפשרמזיקיםמבחינת.בודדותחלקות

והנגיעותהריסוסיםבמספרהירידהלמרות.טובהכעונה

בעיקר,משמעותיותהןההדברהעלויות,ורודהבהלקטית

לאורךהיאזהקשהמזיקעםההתמודדות.הפרומוניםיישום

במהלךהסניטציהביעילותבעיקרותלויהעונותמספר

עםבהתמודדותמאודלנועוזרגשוםחורף.העונהובסוף

שונהעונהכלאך,והמקרופומינהורודהההלקטית

.הדפנהזריעללנוחלנואסורולכן,מקודמתה

לא)הריסוסיםמספר,הפימהמשטחי85%-כשלמדגםלפי

,(2מספראיור)ריסוסים8.5היה(הפרומוניםיישוםכולל

.(ריסוסים8.82)שעברהבעונההריסוסיםלמספרדומה

(2.7)שלושהכמעט,ורודההלקטיתנגדריסוסיםשלושה

עלהכנימותכנגדריסוסים1.3-והליותיסכנגדריסוסים

.הטבקעשוכנימות

,לדונם7₪שלירידה,178₪היוההדברהתכשיריעלויות

,ורודהבהלקטיתבנגיעותהירידהלמרות.2019עונתלעומת

60%עם,זהקשהלמזיקמופנותההדברהעלויותעיקר

הוקדשוההדברהמעלויות25%.בפימהההדברהמעלויות

12.87%הוקדשועלהכנימותלהדברת.ההליותיסלהדברת

לצורך.אחריםומוצציםעשכנימותלהדברה11.35%ורק

איור)ההדברהמעלויותבודדאחוזהוקדשפרודניההדברת

.(3מספר

9

,  הליותיס

2.73 ,32%

זחל ורוד  

,  3.04, וזיפית

36%

,  כנימות עלה

1.29 ,15%

,  1.32, ט"כע

15%

,  פרודניה

0.18 ,2%

קוטלי  

,  הליותיס

45.15 ,25%

+  ו "קוטלי ז

,  19.78, זיפית

11%

עלות  

,  פרומונים

87.88 ,49%

קוטלי כנימות  

,  12.87, עלה

7%

,  ט"קוטלי כע

11.35 ,7%

,  קוטלי פרודניה

1.14 ,1%

תכשיריםקבוצותלפיההדברהתכשיריעלויות.3מספראיור.המדגםבשטחילמזיקבפימההריסוסיםמספר.2מספראיור

.בפימההמדגםבשטחי

פירתרואידים

+א "ז

קרבמט

0.79



-סיכום עונת המיון
2020

,שעברהלשנהבדומההשנה(1'מסאיור)הפימהזניעדינות

נטייהעםעדינותקבוצותשתיביןשווהדיבאופןהתחלקה

תופעה.(רצויהוהפחות)גבוהההיותרהעדינותלקבוצתקלה

(מיקרונייר)מעדינותמגיעגבוהשיבולהסברהאתמחזקתזו

ובאזורהדרוםבאזורמשמעותיבאופןביטוילידיובאגבוהה

כמו.המכלואזנימיבוליגבוהיםהיוהפימהיבוליבוגרנות

העדינותבטווחיזניחיםעדקטניםאחוזיםלראותניתן,כן

שמחלתהעובדהעלהיתרביןהמצביעדבר,הנמוכה

.מסוימותבחלקותקיימתעדייןהמקרופומינה

'מסאיור)מתמשךשיפורלראותניתן,הסיביםחוזקמבחינת

44.3שלארציחוזקממוצעעם,המוביליםהפימהבזני(2

.(הקודמתבשנה42.58לעומת)טקס/'גר

לשנהביחסהמזרעבהיקףמשמעותיתירידה-אקלפי

'מסטבלה)שעברהמשנהמעטנמוכההסיביםאיכות,שעברה

נזרעוהמכלואזנישמרביתהעובדהעקבהנראהככל,(2

העונהבסוףנופטואו/ויחסיתמאוחרנקטפו,גידול-בדו

זניהאםהשאלהאתמחדשהמעלהדבר.(בעיקרבדרום)

הגולמיהכותןאחסוןלצורתיותר"רגישים"המכלוא

,ואורכםהסיביםחוזקמבחינת?הפימהזנימאשרבגליליות

חוזקתכונותבעליחדשיםבזניםשמקורוכלשהושיפורישנו

אנחנוכינראהעדיין,אולם,(המטפחלדברי,כך)משופרות

.בנושאאגודללצדעקבמתקדמים

למציאתקנסיינתן,עברובשניםכמו,השנה-זריםגופים

כילצייןיש.(כריכותמספרילפי)המיוןבמכוןזריםגופים

ביחסבדוגמאותזריםגופיםפחותמוצאיםאנוהשנהגם

,(גליליותשלבעטיפותשמקורופלסטיקכולל)קודמתלשנה

עםאחדבקנהעומדיםאינםהמיוןבמכוןהממצאים,אולם

.לפתחנולהגיעשממשיכותהלקוחותתלונות

הקודמתהעונהגםכמו,2020בשנתהכותנהגידולעונת

שירדוהגשמיםכמויותעקבהזריעותשלבאיחורהתאפיינה

זחל)ומחלותמזיקיםפגעי.האביבובתחילתהחורףבמהלך

גרמוולאזניחיםדיהיו,(בהתאמהוהמקרופומינהורוד

ביחסהתאחרההקטיףעונת.הסיביםאיכותעללהשפעות

מוקדמיםגשמיםשלמיוחדותבעיותללאאך,עברולשנים

.מהכלליוצאותאיכויותועםמיוחדותבעיותללאהסתיימה

207)וגרנותהדרוםבאזוריותרגבוהיםהיוהפימהיבולי

יזרעאלבעמקאלומאשר(בהתאמה'ד/ג"ק216',ד/ג"ק

השנהגם.(בהתאמה'ד/ג"ק186',ד/ג"ק168)מערביוגליל

וגליתV-70:עיקרייםהזניםשניעלהתבססהפימהזנימזרע

היקףעלעמדהמכלואזניומזרעדונם18,600-כעלועמד6

למיניהם"הורים"זנימזרעהיקף,בנוסף.דונם4,000-כשל

.דונם3,200-כעלעמד"שונים"וזנים

24,000-כמוינובמהלכה,חודשים3-כארכההמיוןעונת

-כשלייצורמייצגות)פימהכריכות20,000-כ:כריכות

ייצורהמייצגות)אקלפיכריכות3,100-כ,(סיביםטון4,800

המייצגות).אקלהכריכות780-וכ(סיביםטון740-כשל

.(סיביםטון178-כשלייצור

מתוך.3-ו1'מסבטבלאותמובאיםהעונהשלהפימהמיוני

ביחסמהכלליוצאהיההשנהשהמיוןלראותניתןהטבלאות

.השניםבמהלךשיפורמגמתמראה,ובכללקודמותלשנים

גם,אמנם,מיוןאחוזיישנםעדייןכילראותניתן,זאתעםיחד

40,60,90)הנמוכותהאיכותבדרגות,ירידהבמגמתהם

שלובתוספתטוביםלאבשילוכיםבעיקרשמקורם(ב"וכיו

בלחותלניפוטשהגיעוגליליותאוגבוהותבלחויותקטיף

.(בפימהמאשרהמכלואבכותנתיותרביטוילידיבא)גבוהה

מנהל המכון למיון כותנה–מתניה צונץ 

טבלאות מסכמות

20162017201820192020מיון

2075.273.073.988.990.5

3021.523.522.07.78.8

403.02.83.52.70.7

600.20.10.60.70.1

900.10.6---

20162017201820192020מיון

2071.069.582.677.777.0

3023.326.914.816.412.8

405.73.02.54.59.7

B.G-0.60.11.40.5

רב שנתי, )%(השוואת איכויות אקלפי: 2' טבלה מסרב שנתי, )%(פימה השוואת איכויות : 1' טבלה מס
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סיכום אזורים-פימה: 3' טבלה מס

חוזקעדינותאורךטיבסיבים% אזור

33251.484.1244.02מערבי. ג

32211.464.0042.13עמקים מזרחים

33211.484.0243.93עמק יזרעאל

33201.504.3646.44גרנות

34201.454.2744.18מערב-נגב ודרום 

33201.474.1844.11מזרח-נגב ודרום 

0.0
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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0-3.49 3.5-3.79 3.8-4.19 4.2-4.49 4.5-4.59 4.6-4.69 4.7+

58.3

41.2

0.60.4
2.3

50.9

43.7

1.8
0.9

63.2

33.4

6גלית 

V-70

שונים

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0-32.9 33-35.9 36-38.9 39-40.9 41-42.9 43+

7.7

92.3

0.1

12.7

87.2

25.8

47.6

5.3 0.1

20.0

6גלית 

V-70

שונים

(מיבול סיבים לכל זן)% לפי זנים עדינויותהתפלגות -פימה: 1' איור מס

(מיבול סיבים לכל זן)% התפלגות זן וטווח חוזק לפי יבול סיבים לזן -פימה: 2' איור מס
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2020סיכום שנת 
בעולם הכותנה

2/2/21-נכתב ב

סיב ארוך
הפימהמחירישלהתמתנותהשנהבתחילתכברראינובעולם

נקבע,סובסידיהחישובישלמסיבות,ולמעשההאמריקאית
,ליברה/סנט124עלהאמריקאיתהפימהשלהפורמליהמחיר
.ליברה/סנט105עלעמדוהמכירותבפועלכאשר
בעצםומאזפברוארחודשעדגבוהיםבמחיריםהחזקנואנחנו

ספורדיותמכירותלמעט)מהשוקלגמריכמעטנעדרנו
האמריקאיםכאשר,אוקטוברלחודשעד(קטנותבכמויות

והחלוהקודמתהשנהשלמהסחורההמחסניםאתלנקותסיימו
,אוקטוברבחודשלשוקחזרנואנחנוגם.מחיריםבהעלאת

העלאתשלבשילובמכירותדחיפתהייתההמגמהכאשר
הצלחנו2021ינוארסוףלקראתרקלמעשה.זוחלתמחירים

.2020בתחילתשהכרנומחיריםלרמותלחזור

פברוארבתחילתרק.בסיןהקורונהמגפתפרצה2019בסוף

בנמלעגנהאשר,"הקורונהספינת"התפרסמהכאשר2020

כללשללחוףירידהלאפשרסרבויפןושלטונותיפןיוקהמה

להיותהולךהנושאכילהביןהעולםברחביהתחילו,הנוסעים

והמגבלותההתארגנות,זאתעם.פשוטלאומאדגלובלימשהו

.איטיותהיובנגיףלמלחמהבעולםהממשלותרובי"עשהוטלו

ומסעדותמלונות,הקניותמרכזילהסגרהחלומרץבחודש

הטיסותשלמוחלטתכמעטלהפסקהבמקבילהעולםברחבי

שעצרהראשוןהשוק.הקרוזספינותשלמוחלטתוהשבתה

הראשוןגםוהואהסיניהשוקהיהבלמיםבחריקתמלכת

שלמותעריםעדייןבמערב.אוקטוברחודשלקראתשנפתח

.נפתחובאמתלאעדייןוהשווקיםבסגרנמצאות

הכותנהבמשלוחילעצירהבתחילההביאהבביקושיםהצניחה

במיוחד,סחורותשלתנועההחלההשניבשלב.הגולמית

ורקדרמטיתבצורהצנחוהכותנהמחיריאך,והודוסיןלכיוון

.מעלהכלפיזחילההחלהאוקטוברלקראת

יש,שכזהתקדיםחסרמשברבעתותכיהבינו,רבותמדינות

ונתנוהטקסטילשוקשלקריסהולמנועלחקלאיםכסףלהזרים

.למגדליםסובסידיות

UPLAND–בינוני/קצרסיב
החלהאז,יוניועדמינוארמתמדתבירידההחלוהאקלהמחירי

השוקכאשר,אוקטוברחודשלקראתורקאיטיתהתאוששות
במחירמתמדתעליההחלהמלאכמעטלתפקודחזרהסיני

.הרשמי

ל מועצת הכותנה"מנכ–יזהר לנדאו 

75.0

78.4

78.2
71.4

70.7
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68.0
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70.8
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83.6

87.6
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והאקלפיטון4,800-כהיההפימהייצורזובעונה-ישראל

.טוביםהטכנייםוהפרמטריםהאיכות,היבולים.טון725

הודו,סיןהםהישראליתלכותנההעיקרייםהשווקים

.ווייטנאםיוון,גרמניהבצד,וטורקיה

בעליהנמצאיםשלנוהפימהמחירי20אוקטוברמאז

150-האתלמטוויותהמחירעברינוארלסוףנכון.מתמדת

והעתידבתנופהנמצאתהמשלוחיםכמות.לליברהסנט

.ורודכרגענראה

-ו2019בעונתבענףפגעההדולרבשערהירידה–הדולר

הדולרשערשלעלייההתחילה2021ינוארבאמצע.2020

מגדלישרואיםהרווחיותהכותנהבמחיריהעלייהעםויחד

.עולההכותנה

,בעברהכותנהעולםשידעמשברבכלכמו,וכך

והיציאהמנצחיםהגידולבחשיבותוהאמוןההתמדה

.מגיעהיותרטובעתידלעבר

ירד הייצור העולמי   ,2021בעונת USDA-על פי תחזיות ה
.ביחס לשנה הקודמת7.5%-של הכותנה ב

העלייהעקבלרדתצפוייםב"בארההכותנהשטחיגם

החיטהמחיריובמיוחדהגרעיניםמחירישלהדרמטית

שטחיאתולהגדיללהמשיךסיןבכוונתמנגד.והתירס

.מהמערבביבואהתלותאתולהקטיןהכותנה

ואנומעלהכלפיהכותנהמחיריאתדוחפיםאלומהלכים

פימהמחירירמותהקרוביםבחודשיםכברלראותצפויים

.מכךלמעלהאףואוליליברה/סנט170בסביבות



–סיכום יבול והישגים 
2020עונת 

-ו2019לעומת2020בעונתמגדליםהישגיהתפלגותסיכום

.מטהמוצג2018

המקרופומינהממחלתהענףהתאוששותאתמשקפיםהנתונים

שהמחלהלצייןישכיאםיבוללהשיגבכושרשמתבטאכפי

בגיןיבולמירידתקשהסבלומסוימותוחלקותנעלמהלא

.המחלה

הבדליםיששהשנהעולה,למשקהממוצעיםהיבוליםמניתוח

ופחות'ד/ג"ק150שהשיגואלובין.מגדליםביןקיצוניים

ומעלה.'ד/ג"ק240-כעלשעומדיםלאלו

ההבדליםאתלמנותניתןאלוקיצונייםלהבדליםהסיבותבין

נגיעותרמת,אקלימית:שוניםבמשקיםהגידולבתנאי

סיבותגםובוודאיבשטחהחקלאיהביצוערמת,בפגעים

.עליהםלהצביעיודעיםשאיננו

:לטובהבולטתהאקלפישל"השדהעמידות"זהבהקשר

הקצרההגידולולעונת,למקרופומינה,יובשלתנאיהסבילות

והוצאותהדברההוצאותשלבהקשרזהזןעםהמיטיבהיותר

.יותריציבבאקלפייבוללהשיגשהכושרומכאן.בכללייצור

ממשיךהענף,השנההמזרעבגודלניכרתירידהאףעל

.ולהשתפרללמודבמטרההתוצאותניתוחשלמסורת

הזניםבשניהיבולתוצאותמבחינתסבירההייתה2020שנת

בשניםמרמתופחותהניבהאקלפייבולכיאם,העיקריים

4,000-מפחות,הקטןהמזרעלגודלקשוראולי.קודמות

.חדשיםמכלואיםשלניסויחלקותשבחלקןדונם

ממזרעגדולמעטשטחעל-בפימההארציהממוצעהיבול

עלעומדהיבולבאקלפיכאשר',ד/ג"ק195עלעמד,2019

שלירידה-כוללארציבממוצעבלבד'ד/ג"ק196שלממוצע

מגדליאצלהפימהיבול,זאתלעומת.2019-במרמתו7%-כ

עלוזהאזוריבממוצע'ד/ג"ק215עלעמדחפרועמקהדרום

שהוא–(זרעיםמגדליכולללא)דונם14,000-כשלשטח

.השנההארציהממוצעמעל10%-כשליבול

-מגבוהיבולהשיגומהמגדלים(50%)כחציאקלפיבגידול

ג"ק250שלממוצעהשגתלקראתנוסףצעד',ד/ג"ק200

200מעלהשיגומהמגדלים40%-כבפימה.בארץסיבים

220מעליבולהשיגוגם20%-וכלדונםסיבים'ד/ג"ק

.משקיבממוצעהחלקותכללעל'ד/ג"ק

"חקלאות וקיימות"וBCI, 250רכז פרויקט –יונתן ספנסר 
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('ד/ג"ק200יבול מעל )אקלפימצטייני  היכולתהיאגבוהיםואיכותליבולמעברענפיתלהצלחהסימן

.המגדליםכללידיעלתנאיםבמגווןיבוללייצר

שניםמספרמזהאותנוהפוקד,החםהאקליםהםאלותנאים

שלאהמקרופומינה,הגלובליהאקליםשינויימסימני,ברצף

מושפעיםחייושמחזוריורודזחל,מהשדותנעלמה

בדחיפותועליההטיפוחבחזיתאתגריםואף,מהטמפרטורה

.נוספותועקותלחוםיותרעמידיםזניםבפיתוחהצורך

ובכולםולפועללהמשיךחייבהענףהללוהחזיתותבכל

פרויקטיםוהם,פתרונותלמציאתמוגבריםמאמציםלעשות

,עיקרייםבתחומיםופיתוחמחקר,למגדליםהמלצותלפיתוח

היבולוהעלאתהאתגריםעללהתגברותמתמשךוטיפוח

.והרווחיות

המצטייניםהמגדליםאתנציין,2020עונת–השנהגם

:העיקרייםהזניםמשניאחדבכל

('ד/ג"ק220מעליבול)פימהמצטייני
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2020התפתחות יבול כותנה בישראל  

אקלפי

פימה

ג סיבים"ק1.73:התפתחות יבול פימה

(73%-מתאם )בשנה בממוצע 

ג סיבים בשנה בממוצע"ק1.30: אקלפיהתפתחות יבול 

,ביצועליכולותדוגמהשמהוויםלמצטייניםברכות

להשיגשניתןהיבולפוטנציאלמימושאתומדגימים

.כותנהבגידול

סיבישלהיבולהתפתחותמגמת,אלולהישגיםבמקביל

ממשיכיםשנהבכללהיוםשנכוןמראהבישראלהכותנה

1.30-והפימהליבולסיבים'ד/ג"ק1.73-כלהתווסף

.בממוצע,האקלפיליבולסיבים'ד/ג"ק

מחקר,זניםפיתוח,בגידולוהקפדהמקצועיותובהםאדםידימעשישלתוצאההואזהמתמשךשיפור

.הייצורשרשרתאורךלכלמצוינותעלוהתמדההקפדה,ושיטותטכנולוגיותיישום,ופיתוח

!!ולהבא2021-אנו מאחלים הצלחה למתמידים בגידול בכל הזנים גם ל

יבול סיבים  ('ד)שטח מגדל
('ד/ג"ק)

230254יסודות

1,377244יבנה

900239שדה יואב

240232עין צורים

400227עין שמר

555226בני דרום

1,279226ש עציון"גד

160223שילר

יבול סיבים  ('ד)שטח מגדל
('ד/ג"ק)

44234ש חפר"גד

149232בני דרום

499213יבנה

235212מזרע

230210צרעה

285208שדות חמד

80200ש נטופה"גד

265200ניצנים



דיווחפרוטוקול,ניהולכליעסקיותלחברותמציעהמיזם

ארגונייםתהליכיםבקידוםותמיכה,הביולוגיהמגווןלתחום

מגווןעללשמירהארגוניתותרבותהנחיות,נהליםלהטמעת

.ביולוגי

שלסביבתיניהולפרוטוקולפיתוחכוללותאשר,הצעותינו

סביבתיתופעולהמודעותתוךכותנהגידולבנושאימגדלים

במהלךלדרךיצאווהןהארגוניםשניידיעלהתקבלו

2020.

פיתוחצוותבראשוהעומדהכותנהענףשלהמלווה

–רותםגיאר"דהינו"ביז-טבע"מטעםהפרוטוקול
.בתחוםהמתמחהמשרדובעלותיקאקולוג

הוגשו"ביז-טבע"לגםכמוBCI-לוהפיתוחהמחקרהצעות

א"דשממכוןאקולוג,ישראלילירוןידיעלהמועצהמטעם

ומשליםמקבילפרויקטינהלאשרא"תואוניברסיטת

סביבתילניהולהפרוטוקולפיתוחבתחוםדוקטורטבמסגרת

.המגדליםעבור

מניעתשמטרתןשטחותצפיותפעילותמתבצעתעתהלעת

תוךשדותבשוליהמיניםמגווןחידושגםכמוקרקעותסחף

.מגדליםעבורהתנהלותפרוטוקולפיתוח

,אורןש"בגדבמקבילאתריםבארבעהמתבצעתהפעילות

.העמקש"ובגד,הזורע,ה"קמר"צב

והתקדמותביז-טבעבפרויקטהעבודהמערךלפרטיקישור

.כאןנמצאהעבודה

בעליוקריטריוניםעקרונותגםכמואלופרוטוקוליםפיתוח

לשקםצפוייםהקיימותלקידוםBCI-השלהעולמיתההכרה

הענףעבורקיימאברכמוצרהכותנהשלהמוניטיןאת

.כולובעולםהכותנהמשתמשיועבור

פותחיםמישראל"משופרתכותנה"ואספקתייצור

אספקה,ובהם,הישראליתלכותנהחדשותהזדמנויות

כותנה"לייצורכניסה,לפיכך.וחשוביםמוביליםלקניינים

למיתוגכמסגרתמתאימהלסביבהידידותית"משופרת

ELS–משובחתישראליתכותנהולשיווק Better Cotton
,הלקוחותחוגהגדלת,תדמיתישיפור,הכרהזהובכלל

כותנהמותגעבורמחירלגבייתאפשרותואף,מכירות

.בעתידואיכותימיוחד

כותנה וקיימות

הכותנהשלושוויהאיכותהתפיסתאתלשפרממאמציהכחלק
מעונתכברהשלימההכותנהמועצת,בשוקהישראלית

BCIלארגוןהצטרפותהאת2015 Better Cotton
Initiative–"משופרתלכותנההיוזמה".

בשדרוגנוסףמהלךהשליםהמועצהצוותהאחרונותבשנתיים
2020בשלהיהסכםעלחתימהולאחרBCIעםהיחסים
.BCIשל"אסטרטגישותף"כיוםנחשבתהמועצה

הכותנהגידולבתקןמכירBCIשארגוןהיאהמשמעות
אתעצמאיתלנהלהזכותאתרכשהענףולפיכךהישראלית

וטיפולייצורשלוהניהולהגידולנהליובבקרתבתקןהעמידה
השוקועדהכריכותמחסנידרךמהשדההישראליתבכותנה

.BCIכותנתתיחשבשבכותנהתוך
חשיבותבעליהםקיימותשערכיוההבנהBCIבערכיההכרה

עללהחליטהמועצההנהלתאתשהביאוהם,ולסביבהלענף
מודעותאתולהעלותבקיימותהעיסוקבתחוםפעילותהקידום

.הנושאלחשיבותכולווהענףהמגדלים
ביותרוהנפוץהחשובהטבעיהסיבעדייןהיאהכותנה,כרקע

חשובמחזורגידולזהו,גםכמו.ימינושלהטקסטילבתעשיית
גדולות,בעולםרבותובמדינותאצלנולמגדליםביותר

.כקטנות
האתגרוזהו,בעולםלשימצהידועההכותנה,היסטורית
האחראי,צמאכגידולנתפשההכותנה.שלהשלהסביבתי
מינוניםצריכת;בעולםהטבעייםהמיםמשאבילדלדול

מערכותבשיבושהמואשמת,רעיליםכימיקליםשלמאסיביים
זולהעבודהשמנצלתוכמי;האדםבבריאותופגיעהאקולוגיות

.בכפייהבעבודהלעיתיםהקשורה
כותנהופיתוחמחקרתכוניותהאחרוניםבעשורים.עודלא

,בקרקעבשימושדרמטיתלהפחתההובילוהעולםברחבי
יעילבשימוש,במיםבשימושבחסכון,קרקעותובאבדן

בעזרתכימיקליםביישוםמשמעותיתובירידהבאנרגיה
הכותנה.משולבתמזיקיםלהדברתומעברהביוטכנולוגיה

בעבודתוהצורך,העולםברחבילממוכנתשאתביתרהופכת
.ופוחתתהולכתאינטנסיביתכפיים

איננוסינטטישסיב,האחרונותבשניםהתובנה,ועודזאת
והיבשתיתהימיתבסביבהוהצטברותו,ועיקרכללמתכלה
כסיבוחיוביחדשבאורהכותנהאתמאירה,בנסיקההםונזקיו
.קיימאוברטבעי

בערכיםאמונהשלממקוםBCI-להענףהצטרפותעם
העומדיםוהשפעותיוהאקליםשינויירקעעלוגם,משותפים
לרענןגםכמוהסביבתיבמישורלפעולהעתהגיע,לפתחינו

.לסביבהוידידותיקיימא-ברכגידולהכותנהמוניטיןאת
תכניותוהגישהנרתמההכותנהמועצתזהממאמץכחלק

אשרBCI-להן"וסביבהכותנה"פעילותלמימוןפעולה
."ביז-טבע"לגםכמו,הנושאלטובתקרןהקימה

להגנתהחברהבהובלת,וטבעעסקיםמיזםהואביזטבע

להגנתהמשרד,במשקמובילותחברותובשיתוףהטבע

.והגניםהטבעורשותהסביבה

16

:  ביז-טבעוBCIלפרטים נוספים בנושאי

http://bettercotton.org/

/https://tevabiz.org.il/about-ו

http://cotton.co.il/sites/default/files/%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7%99%D7%96.pdf
http://bettercotton.org/
https://tevabiz.org.il/about/


ייצור עולמי של כותנה
2020בעונת 
מיליון טון26.22

17

23%, 6.07, הודו

, 4.34, ב"ארה22%, 5.8, סין

17%

5%, 1.32, פקיסטן

, 3, ברזיל

11%

,  אוזבקיסטן

0.72 ,3%

19%, 4.97, אחרים

ייצור עולמי של כותנה
ארוכת סיב

2020בעונת 
אלף טון340-כ כ"סה

ICAC January 2021

Cotlook Feb 2021

35%, 120, ב"ארה

27%, 90, הודו

16%, 55, סין

15%, 50, מצרים

CIS, 11, 3%

2%, 5.5, ישראל
, 4.5, אחרים

1% 1%, 4, פרו
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'ד/ג"ק ג סיבים לדונם"ק-יבול פימה 
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'ד/ג"ק ג סיבים לדונם"ק-אקלפייבול 
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אלפי דונם אלפי דונם-כ שטח הכותנה בישראל "סה

שטח אקלפי

שטח פימה

שטח אקלה


