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–2021שנת 
"אנחנו על המפה"

שהםלקוותצריכיםואנחנוירדוהמחיריםהבינונישבטווח

.לליברהדולר2-הסביביתייצבו

ושערהתשומותשלהמחיריםלעלייתביטוישנותניםככל
הענףבפניהעומדיםשהאתגריםלהביןניתןנמוךחליפין
בעיקר,מגדליםמעטלאוישמשמעותייםאתגריםנותרו

דולר2שלבמחירשגם,גבוהשלהםהמיםשמחירמגדלים
.גבוליהגידוללליברה

בכל:פורוםבכלכמעטנאמרושכברדבריםעלחוזראני
זהאם.למצוינותנדרשיםאנחנובנושתלוייםהפרמטרים

ומקצועימדויקגידולפרוטוקול,יותרטוביםזניםבטיפוח
לאזה.ועודהכותןטיב,סיביםאחוז,ביבולטובותותוצאות

כחמורהקלהופרטפרטכלעלמקפידיםאשרשמגדליםסוד
!שלנובידייםזה–מעולותמקצועיותלתוצאותמגיעים

שלבטווחשמתייצבלענףיעדשניםמספרלפניהגדרנו
שהיקפיםהנחהמתוךוזאתזמןלאורךדונםאלף60-80
,הדרכהמערך,מנפטותשתיעלשמירהמאפשריםשכאלה

.ועודמתפקדתמועצה,לשיווקסבירהכמות
לשמורשניתןמאמיןואנישהוגדרביעדנעמוד2022בשנת

.זמןלאורךזהיעדעל

מאודומחויבמקצועי,יעיל,קטןצוותבמועצהלנויש
יזהרשלבהובלהנאמנהמלאכתואתשעושהצוות.לענף
!תודתנוכךועלהמועצהל"מנכ

:הבאההפסקהאתכתבתי2021לשנתשליהסיכוםבדברי

בשווקיםהתעוררותחלההשנהסוףלקראת,לשמחתנו"

וקצבמחיריםעלייתשלויציבאיטיתהליךחוויםואנחנו

למרחבנכנסיםכעתפוגשיםשאנחנוהמחירים.סבירמכירות

שלבשלבנמצאיםאנחנושאכןתקווהואנחנורווחיגידולשל

קיוםהמשךשיאפשרחדשמשקללשיוויונגיעמגמהשינוי

".האחרונותבשניםשידענומאלהגדוליםבהיקפיםהענףשל

פ"עאשרעוףאותו,החולכעוףמתנהגהכותנהענף,אכן
!לעולםמתאינוהמדרש

ידייםשילובישבולתהליךהאחרונהבשנהעדיםאנחנו
וראשונהבראש:בענףהגורמיםכלשלמשותפתועבודה

לשימורופועליםיפהבצורהשהתארגנועצמםהמגדלים
.ע.א,המנפטותמנהלי,האזורייםהארגונים,הענףוחיזוק
שרקבידיעהיחדפועליםכולם.המנהליםומועצתהפלחה
ענףולשמרמשבריםלצלוחניתןומשותפתמתואמתבעבודה

.הכותנהענףכמוחשוב

עוצמתאתחזינולאאבלבמחיריםשינוייהיהכיידענו

בעברשקרהכפימעלהיטפסוהמחיריםכיהערכנו.השינוי

הערכנולאאבלמשמעותיתמחיריםירידתשלתקופותאחרי

.לליברהדולר3.45שלמחיריםלרמתשנגיע

גםזמןלאורךגבוההתישארהמחיריםשרמתהןההערכות

ולהביןלזכורחשוב.לליברהדולר3מעלשלברמהלאאם

הניחישולכן,משקלשיווישמבטאתמחיריםרמתאינהשזו

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

–2021סיכום עונת 
בחזרה למרכז הבמה

Index-ה.דרמטיתבצורהקפצוהמחיריםרמות A(מחירי
בינוארואילוליברה/סנט87.55על2021בינוארעמד(האקלה
הפימהמחיר.45%שלזינוק,ליברה/סנט127.20על2022

על2022בינוארואילוליברה/סנט147עלעמד2021בינואר
.135%שלזינוק,ליברה/סנט345

חייםשלהאלמותיתאמרתואתלצטטמותר,אחרותבמילים
!!מהפך,ורבותיגבירותי–1977בחירותאחרייבין

גידולבהוראההכותנהבגידולשהאמיןמהמגדליםמי,ואכן
,קשותבשניםגם,השדהגידוליבסללהיותחייבאשראסטרטגי

.ובגדולהרוויח

שלחשיבותההואברורהמאדבצורההשנהשהפנמנונוסףדבר
האחרונותבשניםאם.השדהגידוליבסלעוגןכגידולהכותנה

לאור,נוספיםוגידוליםהתחמיציםמחירישלקניבליזציהחווינו
הפךוהשוקהתהפךהמצבכעתהרי,הכותנהשטחיצמצום
הכותנהשלקיומהעצם.מוכריםשללשוקקוניםשלמשוק
.רווחייםלהיותהגידוליםלשארגורם

שלזינוק,דונם75,000-כעלעומד2022לעונתזריעההצפי
שניםשלרבמספרלגדלשהפסיקוומגדליםאזורים.180%
איתםהאתגרים.פתוחותבזרועותאותםמקבליםואנחנוחוזרים

במיוחד,גדוליםיהיוהקרובהבעונהונתמודדמתמודדיםאנו
עולההקטפותשמספרלמרותוזאת,הקטיףלכושרהקשורבכל

.קטפות19-ל14-מ

לאזהשהיהמהכילהביןכולולעולםגרמההקורונהכינראה
לאכברפתאוםלחלוטיןברוריםשהיודברים.שיהיהמהבדיוק

כמוובמדינה,בכללהחקלאותשלחשיבותה.רלוונטייםכךכל
לביטחוןהקשורבכלרקלא,תוקףמשנהקיבלה,בפרטישראל

בגורמיםתלותללא,מהמזוןנכבדאחוזלספקוליכולתהתזונתי
שטחיעלוהשמירההחקלאיםשלהכלכליחוסנםגםאלא,זרים

.החקלאות

שלמקומהשמירתעלמהמאבקחלקלהיותעלינומצווה
תחריבלאבחקלאותהרפורמהכיולוודאהישראליתהחקלאות

כילנונדמהאםגם.המדינהקוםמאזשנבנההנפלאהמפעלאת
כיברור,לביציםאוולפירותלירקות"רק"נוגעכרגעהקרב
העלוליםנוספיםונושאיםהקולחיןמימחירעליהיההבאהקרב

.הכותנהגידולכדאיותעללהשפיע

שנתהרי,לאורמחושךמעברשנתהייתה2021שנתאם
משמעותיתכגורםהכותנהענףשלחזרתואתתסמן2022

.קדימהשניםלהרבההשדהגידוליבסל

זוהייתה.התגשמהשאכןגדולהבתקווההחלה2021שנת
.המגדליםללחיחזרוהצבערביםשיאיםנשברובהשנה

,דונם15,000סביבהיהלמזרעהצפיהעונהתחילתערב
אוהקפאהולאיכולותעלשמירההיההמרכזיהמוטוכאשר
אשרמגדליםשלשכנועמאמציעםביחדהזריעהמענק.סגירה
שלבסופוהביא,הענףעלהשמירהשלהחשיבותאתהבינו

אתלצייןחשובבמיוחד.דונם26,800שללתוצאהיום
הכמויותלמרות,פעילההעמקמנפטתאתלהשאירההחלטה
יתקייםהניפוטהבאותבשניםשגםלהבטיחובכךהקטנות

.מנפטותבשתי

2021במהלךואילוטון4,000מעלקצתשלחנו2020בשנת
2015.67%מאזמשלוחיםשיא,טון16,500מעלשלחנו
שלאחדואחוזאקלפי32%,פימהשלהיוהמשלוחיםמנפח

לאמספרשישבומסחורותהמחסניםאתניקינו.אקלהכותנת
.במלאישניםשלקטן

-יעדמדינותלפיהמשלוחיםחלוקתשלגרפים
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2015201620172018201920202021

2,2002,0001,6002,2502,8701,7001,910(דונם)מזרע אקלה 

90,00070,50059,00028,50021,30025,05020,800(דונם)מזרע פימה 

6,30011,3007,80015,80020,2303,8804,090(דונם)אקלפימזרע 

98,50083,80068,40046,55044,40030,63026,800(דונם)כ מזרע "סה

150180210300350180243(טון)סיבים אקלה 

16,46011,59010,2705,4004,0004,8254,068(טון)סיבים פימה 

1,2802,3401,6003,5004,200725794(טון)אקלפיסיבים 

17,89014,11012,0809,2008,5505,7305,105(טון)כ סיבים "סה

0000000(טון)גרעיני אקלה 

25,50018,20016,2008,4006,5007,6005,420(טון)גרעיני פימה 

2,0003,8002,7005,8007,0001,2001,355(טון)אקלפיגרעיני 

27,50022,00018,90014,20013,5008,8606,775(טון)כ גרעינים "סה

707575807578126(454איכות )ליברה /מחיר סיבי אקלה סנט

142148152150140176250(208איכות )ליברה /מחיר סיבי פימה סנט

114114121125110143183(206איכות )ליברה /סנטאקלפיסיבי מחיר 

-------(לטון$ )מחיר גרעיני אקלה 

240260300340365400447(לטון$ )מחיר גרעיני פימה 

285275310340370425476(לטון$ )אקלפימחיר גרעיני 

544339282315.525($במיליוני )הכנסות סיבים 

765553.53($במיליוני )הכנסות גרעינים 

61494433281928($במיליוני )סך הכנסות 

הובלהלפניבשקליםהתבצעהגרעיניםמכירת*"הורים"רקכוללתאקלהמזןכותנה*

מוקדמותמכירותכוללואקלפיפימהשלממוצעמחיר*

נתוני ענף הכותנה
(מחירי מכירה–מספרים מעוגלים )

דולרים במחירים שוטפים



נתונים כספיים

ח"במיליוני ש–ביצוע תקציב מועצת הכותנה 

מנהל אגף הכספים–צבי -איתמר בן
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201620172018201920202021שנה  
תכנית  

2022

84684745312775באלפי דונם-כ מזרע "סה

₪  הוצאות במיליוני 

6.77.17.06.86.13.84.4תקציב שוטף

0.81.00.60.50.200.4השקעות

0.50.60.40.40.20.10.4פ"תקציב מו

8.08.78.07.76.53.95.2כ"סה

₪ גבייה במיליוני 

2.92.62.21.91.31.01.7גבייה ישירה ממגדלים

0.60.50.30.30.20.10גבייה לעמלות מחקרים

3.53.12.52.21.51.11.7כ לגבייה"סה

פדיון ממוצע לדונם 
–בדולרים 

לפני גבייה לקרן 
צבירה

201520162017201820192020
אומדן 

2021

6106006506406958401,220פימה

590585624632690699916אקלפי

שער דולר  

בפועל
3.693.523.633.323.213.16

טבעהסכומים כוללים פיצויים מקרן נזקי 

כולל רשת בטחון

מחירי כותנה  
–ישראלית למגדל 

,  סנט לליברה
–שוטפים במחירים 

לפני גבייה לקרן  
צבירה



ארציסיכום 
2021של עונת הכותנה 

פימה
מזרעבהיקף2020-לביחס13%-בירידהחלה2021בעונת

בשיעורהפימהמזרעמצמצוםבעיקרנבעהזוירידה.הכותנה
-כהשנההפימהמזרעשטח.הקודמתלשנהביחס18%של
זרעילייצורהוריםדונם1,080-כמתוכם,דונםאלף21

משנתנמוךמעט'ד/ג"ק203הממוצעהסיביםיבול.מכלוא
וגרנותהדרוםאזורי.2014-ב'ד/ג"ק206בפימההשיא
מערביגליל,סיבים'ד/ג"ק209שלממוצעיבולהשנההניבו

לציוןראוי.בהתאמה'ד/ג"ק192-ו204הניבווהעמקים
כותנתמזרעעיקר.ל"שכש"בגד'ד/ג"ק253שליבול

(15%)6-וגוליתV-70(85%):הזניםאתכללהשנההפימה
.מסחרייםחציוקוויםהוריםזניכולליםשלאלאחר

,סיבים'ד/ג"ק11בממוצע,נמוךמעטיבולהניבV-70הזן
הפימהזניבשנידומההסיביםעדינותערכי.6-גוליתמהזן
חוזקגםכמו,מיקרונייר'יח4.15שלבתחוםמצוייםוהם

טקס/בגרםפחותחזק,לטקסגרם43.6הממוצעהסיב
.שעברהמהשנה
מחיר,הפולבתוךשהתבצעוהמכירותכלשקלוללאחר

מהווהלליברהסנט267הפימהכותנתשלהמשוערהמכירה
בהשוואהגם,וזאת,מעלהכלפימשמעותיתמאוד"קפיצה"

-בסנט153-ו140,146,150:האחרונותהשניםלמחירי
הפימהלמחיריואף,בהתאמה2017-ו2020,2019,2018
.בעבר

מיני-ביןמכלוא
הקודמתלשנהדומהנשאר-אקלפי-המכלואכותנתשטח

קיוםבשנותביותרנמוךמזרעהיקףזהו,דונםאלף4-כ
לכךהעיקריתהסיבה.ברצףשניהשנהכברבארץהמכלוא

בשיווקהקושישלכתוצאה,המכלואכותנתמחירירידתהינה
.מאודארוךסיבכותנתשלקטגוריהמדדיתחתטובבמחיר

-בהיבוללממוצעדומה'ד/ג"ק197הממוצעהסיביםיבול
לשנתביחסובעיקר,להשקדמולשנתייםביחסונמוך2020
כותנתמרבית.'ד/ג"ק223-ממוצעביבולשהסתכמה2018

.העמקובמשקיהדרוםבמשקינזרעההמכלוא
איכות.YD-1432הואשניםמספרכברבמזרעהשולטהזן

ביותרהמשמעותיהמדד.ברצףשניםשלושכברטובההכותן
בשנישנתייםמלפניהשיפורבמגמתממשיך–הסיבחוזק–

,חדשיםמכלואקוויכמה.בממוצעטקס/'גר37.5-גרם
סיביםחוזקהראו,מסחרייםחציבהיקפיםהשנהשנבחנו

.טקס/'גר40-למתקרבאשר
כותנתשלמכירהמחירהיבולשלהאריהחלקמכירתלאחר

ביחסגבוהמאודהמחיר.לליברהסנט181הואהמכלוא
הודותבפימהכמוהגבוההמחיר.בעברהאקלפילמחירי
.בהרבהנמוךבשיעורכיאם,המלאיםלצמצום

כללי
.דונםאלף27-מפחותהכותנהמזרעהיקף2021שנתב

הכותנהמזרעצמצוםלמגמתהמשךמהווהזוגידולעונת

שיא.בישראלדונםאלף100-כנזרעובה2015שנתמאז

.הענףקיוםעצםעלשאלהסימןהיווהבמזרעזהשלילי

לייקורמיוחסותהמזרעלצמצוםהעיקריותהסיבות

,בתמורהלירידה,הייצורועלויותהתשומותשלמשמעותי

בחמש20%-כ)הדולרבערךמהירידההשארביןהנובעת

איתםעיקרייםפגעיםשני,ובנוסף,(האחרונותהשנים

(ורודזחל)הוורודהההלקטית:להתמודדהענףמנסה

לעיתיםאשר,פזואולינהמקרופומינההקרקעומחלת

לטובהשינויעקב.הכותנהביבולקשותלפגועעלולים

,העולםבשווקיהכותנהסחרבתנאי2021בשנתשחל

ידעשלאלרמות((ELSהסיבארוכתהכותנהמחיריזינקו

מצויןברווחהסתיימה2021כותנהועונת,בעברהענף

.למגדלים

בסךהיטיבוהנוכחיתהגידולבעונתששררוהאקליםתנאי

חלקולכן,ברצףשלישיתשנהזו,הכותנהגידולעםהכול

ובחלקיםבמרכזבעיקר,נאיםיבוליםהניבומהשדותניכר

2020-21חורףגשמיםעונת.הארץשלהדרומיים

.מאודגשומותעונותשתילאחר,כממוצעתהסתיימה

מספרעם,במרץבעיקר,גשמיםמעטהיוהאביבבחודשי

עםלממוצעקרובבטמפרטורותמלווים,גשםימישלרב

חמיםהיוומאיאפרילהחודשים.ניכריםטמפרטורהשינויי

בשנתייםשהיוקיצוניחוםאירועיללאאולםמהממוצע

,מהרגילחםהיה(ספטמברעדיוני)2021קיץ.האחרונות

רקעעל.האחרוןבעשורהקיציםמרובחםפחותכיאם

במועדהחלההזריעהעונת,לעילשתוארוהאקליםתנאי

.הפרעותללאכמעטוהתנהלההרגיל

,עונות4-5לפניבעיקר,הענףסבלמהםהפגעיםשני

כמעטבאולא,המקרופומינהומחלתהוורודהההלקטית

למעט)לגידולגדולבהיקףנזקיםולגרימתביטוילידי

,(המקרופומינהשלהתפרצותחלהבהםבודדיםמקרים

-יולי)באמצעוובעיקרהקיץבתחילתהחמיםהאקליםתנאי

עםוהיטיבוהגידולשלביההתפתחותאתהאיצו(אוגוסט

הקטיףעונת.ההלקטיםומילויהמוטמעיםצבירתתנאי

הסתיימהמוקדמיםגשמיםובהעדרהרגילבמועדהחלה

.מאודטובהסיביםאיכותועםמיוחדותבעיותללא

מ"שה, ר כותנה וגידולי קיץ"ממ–עופר גורן 
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התפלגות שטחי המזרע באזורי הגידול

התפלגות היבול באזורי הגידול

כלכלת הגידול

2021-' ד/ג"קיבולי סיבים 

אקלפיפימהאזור

204גליל מערבי

192183גלבוע+ יזרעאל 

209201גרנות

209203דרום

253182נגב

203197ממוצע ארצי

2021דונמים 

כ"סהמכלואאקלהפימהאזור

3,610303,640גליל מערבי

7,6201,0858,705גלבוע+ יזרעאל 

1,5001201,620גרנות

7,2209052,76010,885דרום

8509751251,950נגב

20,8001,9104,09026,800כ ארצי"סה

2021לדונם מחירי $ תחשיב ממוצע לפי זנים 

מכלואפימההסעיף

611615('ד/ג"ק)גולמי יבול 

33.22%31.96%אחוז סיבים

203197('ד/ג"ק)סיבים יבול 

318332('ד/ג"ק)גרעינים יבול 

243175ליברה למגדל/סנטמחיר בסיס 

5.363.86($)למגדלג סיבים "מחיר ק

447476($)מחיר טון גרעינים למגדל 

1,088759($)מסיבים הכנסה 

142158($)מגרעיניםהכנסה 

1,230917($)הכנסה כ "סה

758705($)הוצאות משתנות 

2021$472212עודף תפעולי 

שלישיתשנהזו,טובותהיו2021בעונתהגידולתוצאות

בעיקרגבוההרמהעלשומרהממוצעהיבול.ברצף

אחוזי.המכלואבכותנתיחסיבאופןנמוךאולם,בפימה

האחרונותבשניםבפימהיציבותעלשומריםהסיבים

ההכנסה.המכלואבכותנת1.25%-כשלנחיתותומעט

ממשיכה,לבקרמרוכזכמזוןשנמכרים,הכותנהמגרעיני

הגיעהשנההדולריהגרעיניםומחירמשמעותיתלעלות

הבסיסממחיר99%.לטון450$מעלשלחדשלשיא

העדרכמעטועלהסיביםשלגבוההאיכותעלמצביע

שנהזוהניפוטלפניאחסוןשלאו/ו,הקטיףבעונתבעיות

.ברצףרביעית

עלשניםמספרשלברצףמשמעותיתשמשפיעהבעיה

שירד(השקליערכו)הדולרשערהינההענףכלכלת

31-ב$/3.1₪שללרמה3%שלבשיעורהשנהבמהלך

ובמהלך20%-בהאחרונותהשניםבשש,2020דצמבר

.30%-כבשיעורירדהדולרערךהאחרונותהשנים15

,הכותנהסיביממכירתבהכנסהפגיעההיאהמשמעות

.הגידולתשומותלהתייקרותבנוסףוזאת

הממוצעיםהנתוניםעבורהשנהשנערךכלכליבניתוח

.המשתנותלהוצאות80$הוספו,הזניםמשניאחדבכל

לעומת'ד/50$-בגבוהותהפימהשלהמשתנותההוצאות

'ד/399$הואלדונםההכנסהפער.המכלואשלאילו

לדונםהתפעוליבעודףיתרוןקייםולכן,הפימהלטובת

.בתחשיבהפימהתוצאותלזכות349$של

סיכום
מצוינותגידולבתוצאותמאופיינת2021הגידולעונת

הנוכחיתהשנה.המכלואלזןלמדיבינוניותאך,לפימה

תוצאותשלברצףשלישיתשנהכברלמעשהממשיכה

.המדדיםבמרביתטובותגידול

התוצאותנשמרובהגידולעונתהינה2021שנת

שלשנתייםלאחר,ברצףרביעיתשנהזוהמקצועיות

שלאלימההתפרצותתוצאתהפימהבשדותקשהפגיעה

פגיעתשלשניםומספר,מקרופומינההקרקעמחלת

האקליםתנאי,ככלל.הורודהההלקטיתי"עמתמשכת

הגידולעםהיטיבולהשקדםוהחורף2021עונתבמהלך

.הסיביםואיכות(בפימהבעיקר)הכותןיבולעםוכמובן

עלמראות2021בשנתהענףשלהכלכליותהתוצאות

עלומכאן,בכותנההרווחיותמגמתשלקיצוניהיפוך

לאורךישמרזהשמצבנקווה.לחקלאימעוליםרווחים

גידוליביןמרכזיגידוללהיותיחזורהכותנהוגידולזמן

.בישראלהשדה

שלהרבהמשמעותיהערךאתולצייןלחזורחשוב

.השדהגידולילמחזורהכותנהגידול

7

3.1₪= $ 1ערך הדולר 
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זחל ורוד

ט"ציקדות כע

הליותיס

עלה. כ

מזיקי קרקע

–סיכום עונת ההדברה 
2020עונת 

מכלל15%רקוהיווההשנהמשמעותיתירדהאקלפימזרע

.פימהמזרעעבוררקהנתוניםמוצגיםלכן,הארציהמזרע

במזרעימיוחדותהדברהבעיותהיולאכילצייןיש

.האקלפי

כללפימזיקכלעבורהריסוסיםמוצגים1מספרבאיור

ובאזורגרנותשבאזורלראותאפשר.פימהמזרעשטחי

והלקטיתהליותיסלהדברתמופניתההדברהעיקר,הדרום

ורודההלקטיתכנגדמהריסוסיםחלקכילצייןיש.ורודה

האוכלוסייהרמותעלמעידיםדווקאולאומניעתייםהם

להדברתמופניםהיוהריסוסיםעיקר,הצפוןבאזור.בשטח

.וזיפיתהליותיס

מבחינתמיוחדותבעיותוללאטובהעונההיתה2021עונת

מאודנמוכהבנגיעותהתאפיינההעונהתחילת.מזיקים

.בארץהאזוריםברובעלהכנימותובמעטקרקעבמזיקי

אך,שעברהמהשנהנמוכההיתהבהליותיסהנגיעות

שניהיוהאזוריםברוב.הגידולעונתלאורךנמשכהלעיתים

הנגיעות.ההדברהביעילותמיוחדותבעיותללא,ריסוסים

שנתיהרבמהממוצענמוכההיתהעשוכנימותבציקדות

נמוכהברמההיתהפרודניה.יעיליםהיוכנגדםוטיפולים

הורודהההלקטית..כנגדהטופלולאהחלקותורוב

לאורךנמוכותנשמרוהמזיקרמות,העונהמאוחרהופיעה

לריסוסיםפירתרואידיםהוסיפושלאבאזורים.הגידולעונת

טיפוליםהיוואף,בזיפיתעלייהלראותהיהאפשרמוקדמים

.להדברתהמכוונים

8

המועצהאנטומולוגית–מיכל אקסלרוד 

8.3 8.7

11.8

5.5

8.2

.(פרומוניםיישוםללא)אזוריםלפילמזיקהריסוסיםמספר.1'מסאיור



וכמעטנמוךמזיקיםלחץעם,טובהעונההיתה2021עונת

.בודדותחלקותמלבד,מקרופומינהשלבעיותהיושלא

,המגדליםעבורמשמעותיעדיןהינוההדברהעלויותמרכיב

עםלהתמודדהכליםאתבידנויש.הפרומוניםיישוםבעיקר

בכלזאתלעשותצריכיםאנחנוולכן,הורודהההלקטית

לפנינושעומדהמרכזיהכלי.לרשותנוהעומדיםהאמצעים

באופןופינויוהקטיףלאחרבכותנהוטיפולסניטציההוא

בצמצוםלנושיעזורנוסףגשוםלחורףבתקווה.אחראי

.זהקשהמזיקשלהאוכלוסייה

מספר,הריסוסיםמספר,הפימהמשטחי85%-כשלמדגםלפי

ריסוסים9.1היה(הפרומוניםיישוםכולללא)הריסוסים

.(ריסוסים8.5)שעברהמהעונהיותרקצת,(2מספראיור)

נגדריסוסיםשני,ורודההלקטיתנגדריסוסיםארבעה

הטבקעשכנימתנגדאחדמריסוסיותרוקצתהליותיס

שלירידה,172₪היוההדברהתכשיריעלויות.עלהוכנימות

עיקר,ורודהבהלקטיתבנגיעותהירידהלמרות.לדונם6₪

מעלויות65%עם,זהקשהלמזיקמופנותההדברהעלויות

להדברתהוקדשוההדברהמעלויות19%.בפימהההדברה

8%ורק8%הוקדשועלהכנימותלהדברת.ההליותיס

פרודניההדברתלצורך.אחריםומוצציםעשכנימותלהדברה

.ההדברהמעלויותבודדאחוזהוקדש

9

קבוצותלפיההדברהתכשירי(ח"ש)עלויות.3מספראיור.המדגםבשטחילמזיקבפימההריסוסיםמספר.2מספראיור

.בפימההמדגםבשטחיתכשירים

קוטלי  

,  הליותיס

32.55 ,19%

+  ו "קוטלי ז

,  24.23, זיפית

14%

עלות  

,  פרומונים

86.82 ,50%

קוטלי כנימות  

,  13.64, עלה

8%

,  ט"קוטלי כע

12.94 ,8%

,  1.70, קוטלי פרודניה

1%
,  הליותיס

2.06 ,23%

זחל ורוד  

,  4.24, וזיפית

46%

,  כנימות עלה

1.11 ,12%

,  1.46, ט"כע

16%

,  פרודניה

0.27 ,3%

פירתרואידים
+א "ז

קרבמט

1.1



-סיכום עונת המיון
2021

מתוך.3-ו1'מסבטבלאותמובאיםהעונהשלהפימהמיוני

לשניםמאודדומההיההשנהשהמיוןלראותניתןהטבלאות

יחד.נמשכתהשניםבמהלךהשיפורמגמת,ובכללקודמות

הםגם,אמנם,מיוןאחוזיישנםעדייןכילראותניתן,זאתעם

(ב"וכיו40,60,90)הנמוכותהאיכותבדרגות,ירידהבמגמת

קטיףשלובתוספתטוביםלאבשילוכיםבעיקרשמקורם

גבוההבלחותלניפוטשהגיעוגליליותאוגבוהותבלחויות

.(בפימהמאשרהמכלואבכותנתיותרביטוילידיבא)

,שעברהלשנהבדומההשנה(1'מסאיור)הפימהזניעדינות

נטייהעםעדינותקבוצותשתיביןשווהדיבאופןהתחלקה

-3.8עדינותטווח)יותרהרצויההעדינותלקבוצתקלה

נמצא,לדוגמא20-הממיון94%-משיותרלומרניתן,(4.19

עלחוזרתזותופעה."שונים"ו"הורים"זניכולל,זהבטווח

אחוזיםלראותניתן,כןכמו.יותרהנמוכיםבמיוניםגםעצמה

מכמותהנובעדבר,הנמוכההעדינותבטווחיזניחיםעדקטנים

העובדהעלהיתרביןומצביעשניבקטיףכותנהשלקטנה

.מסוימותבחלקותקיימתעדייןהמקרופומינהשמחלת

בזני(2'מסאיור)יציבותלראותניתן,הסיביםחוזקמבחינת

טקס/'גר43.6שלארציחוזקממוצעעם,המוביליםהפימה

.(הקודמתבשנה44.3לעומת)

הסיביםאיכותעםשעברהלשנהדומהמזרעהיקף-אקלפי

מבחינת.,(2'מסטבלה)האחרונותבשניםביותרהגבוהה

המכלואבזןגםניכרשיפורישנו,ואורכםהסיביםחוזק

חדשיםמכלואמזנינפללאאשר(YD-1432)העיקרי

תנאיהנראהוככלשנייהשנהכברחוזרתזותופעה.שנבחנו

לדברי,כך)לכךתורמיםהגידולבמהלךשחווינוכמואקלים

תוצאותלנושיתנומכלואיםלבחינתמקוםישעדיין.(המטפח

.הפימהלזנייותרקרובות

הקודמתהעונהגםכמו,2020בשנתהכותנהגידולעונת

שירדוהגשמיםכמויותעקבהזריעותשלבאיחורהתאפיינה

זחל)ומחלותמזיקיםפגעי.האביבובתחילתהחורףבמהלך

גרמוולאזניחיםדיהיו,(בהתאמהוהמקרופומינהורוד

ביחסהתאחרההקטיףעונת.הסיביםאיכותעללהשפעות

מוקדמיםגשמיםשלמיוחדותבעיותללאאך,עברולשנים

.מאודטובותאיכויותועםמיוחדותבעיותללאהסתיימה

'ד/ג"ק20)-השוניםהגידולבאזוריזהיםדיהיוהפימהיבולי

'ד/ג"ק205,בעמק'ד/ג"ק197,בגרנות'ד/ג"ק198,בדרום

אורגניתפימהדונם600-כהשנהנזרעו,בנוסף.מערביבגליל

הפימהזנימזרעהשנהגם.'ד/ג"ק130-כשלממוצעיבולעם

-כעלועמד6וגליתV-70:עיקרייםהזניםשניעלהתבסס

4,000-כשלהיקףעלעמדהמכלואזניומזרעדונם19,200

"שונים"וזניםלמיניהם"הורים"זנימזרעהיקף,בנוסף.דונם

.דונם1,600-כעלעמד

22,000-כמוינובמהלכה,חודשים3-כארכההמיוןעונת

-כשלייצורמייצגות)פימהכריכות18,000-כ:כריכות

ייצורהמייצגות)אקלפיכריכות3,400-כ,(סיביםטון4,150

המייצגות)אקלהכריכות1,000-וכ(סיביםטון790-כשל

.(סיביםטון190-כשלייצור

מתוך.3-ו1'מסבטבלאותמובאיםהעונהשלהפימהמיוני

לשניםמאודדומההיההשנהשהמיוןלראותניתןהטבלאות

עםיחד.נמשכתהשניםבמהלךהשיפורמגמת,ובכללקודמות

הםגם,אמנם,מיוןאחוזיישנםעדייןכילראותניתן,זאת

(ב"וכיו40,60,90)הנמוכותהאיכותבדרגות,ירידהבמגמת

קטיףשלובתוספתטוביםלאבשילוכיםבעיקרשמקורם

גבוההבלחותלניפוטשהגיעוגליליותאוגבוהותבלחויות

.(בפימהמאשרהמכלואבכותנתיותרביטוילידיבא)

מנהל המכון למיון כותנה–מתניה צונץ 

טבלאות מסכמות

20172018201920202021מיון

2073.073.988.990.589.0

3023.522.07.78.87.8

402.83.52.70.72.8

600.10.60.70.10.2

900.6---0.3

20172018201920202021מיון

2069.582.677.777.086.7

3026.914.816.412.810.8

403.02.54.59.72

B.G0.60.11.40.50.5

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

33251.474.1543.47מערבי. ג

31231.484.0543.80עמקים מזרחים

33211.484.1143.23עמק יזרעאל

33211.504.2044.60גרנות

33221.464.3243.72מערב-נגב ודרום 

33211.454.1142.89מזרח-נגב ודרום 

(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

0

10

20

30

40

50

60

70

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+

0.3

35.6

62.9

1.14.5

58.4

35.3

0.9 0.83.0

67.6

29.1

0.3

6גלית 

V-70

שונים

0

10

20

30

40

50

60

70

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

37.3

62.2

31.5

68.3

0.8

26.3

34.3

3.0

9.6

26.1

6גלית 

V-70

שונים
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2021סיכום שנת 
בעולם הכותנה

חווינואותוהדרמטילשינויהסיבותאתמנתחיםאנחנוכאשר
קפיצה.מעניינותתופעותמספררואיםאנו,2021במהלך

,הקורונהעקבבשוקמוחלטקיפאוןשללאחרבביקושים
שלעולמיטרנד,איכותלמוצריבדרישהמשמעותיתעלייה

ההלבשהחברותשלבמיוחד)הסינטטיבסיבהשימושצמצום
הימיתההובלהמשבראתלהוסיףישאלהכלעל.(הגדולות
-למעלשללצמצוםגרםאשר,בקליפורניההמיםומשבר
.הפימהשלהמזרעבשטחי30%

.בעולםמהפימה90%מעלמייצרתב"ארה

,ב"בארהמהפימה90%-כקליפורניהייצרה2019בשנת

פחות2021ובשנתב"בארהמהפימה202075%בשנת

.70%-מ

ייפתרלאבקליפורניההמיםמשברכיהעובדהלאור

השימושיםשלהעדיפותובסדריהקרובותשלוש-בשנתיים

בזהירותלצפותניתן,הרשימהבתחתיתנמצאתהכותנה,במים

לאאםגם,גבוהיםיישארוהפימהמחיריכי,המתבקשת

.ליברה/3$שלברמות

גםואיתםבעולםהגרעיניםמחיריכאשרהחלה2021שנת

אתהמודדFAOמדד.עליהבמגמתנמצאיםהכותנהמחירי

.2021במהלךזינקהמזוןמוצריסלשלהסחורותמחירי

ואנו,הסחורותמחירילעלייתבהתאםהגיבוהכותנהמחירי
.האקלהמחיריאתהמייצגAבאינדקסזאתרואים

ל מועצת הכותנה"מנכ–יזהר לנדאו 
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תישארשלההשוניםהווריאנטיםעל,הקורונהכינראה

מסגריםויוצאנכנסהעולם.קצרהלאתקופהעודאיתנו

מלהסתייםרחוקהעולמיהשינועמשבר,תנועהומגבלות

צמצוםשללהתארגנותהקשורבכלפניואתמשנהוהעולם

.האספקהשרשראותאורך

בצריכתעליהשלמגמההמשךעלמצביעותשנעשותחזיות

.הבאותהשנים5-בטקסטילמוצרי

וניתןלטובתנוכרגעעובדיםהגלובלייםהשינויים

הכותנהענףכי,אופטימיותשלקטנהלאבמידהלהאמין

תקופהעודטוביםימיםידעו,בפרטהארוךוהסיבבכלל

.קצרהלא

כנגדהמערבשלהמאבקכילראותניןגלובליתבהסתכלות
המרוכזיםהאויגוריהמיעוטנגד,סיןממשלתשלההתנהלות

נותן,בסיןהכותנהמירבאתמגדליםשם,שינגיאנגבאזור
שלחשבונהעלמשמעותיתגדלהודושלחלקה.אותותיו

.סין

-ב"ייצוא פימה מארה

מערב 

אירופה

6%

סין  

21%

הודו

36%

פרו

7%

שאר העולם

30%

2020/21

מערב 

אירופה

6%
סין  

14%

הודו

45%

פרו

16%

שאר העולם

19%

2021/22

315
350

48 60 58 58
33 30 28 27

365

439

94
74 70 70

36 35 34 33
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–סיכום יבול והישגים 
2021עונת 

הבדליםיששהשנהעולה,למשקהממוצעיםהיבוליםמניתוח

ופחות'ד/ג"ק150שהשיגואלובין.מגדליםביןקיצוניים

ומעלה.'ד/ג"ק240-כעלשעומדיםלאלו

מחלתאתלמנותניתןאלוקיצונייםלהבדליםהסיבותבין

מסוימותכשחלקות,מהשטחנעלמהלאשכללהמקרופומינה

הןנוספותסיבות.השנההמחלהבגיןיבולמירידתקשהסבלו

רמת,אקלימית:שוניםבמשקיםהגידולבתנאיההבדלים

גםובוודאיבשטחהחקלאיהביצוערמת,בפגעיםנגיעות

.עליהםלהצביעיודעיםשאיננוסיבות

:לטובהבולטתהאקלפישל"השדהעמידות"זהבהקשר

הקצרההגידולולעונת,למקרופומינה,יובשלתנאיהסבילות

והוצאותהדברההוצאותשלבהקשרזהזןעםהמיטיבהיותר

,יותריציבבאקלפייבוללהשיגשהכושרומכאן.בכללייצור

.השנהנמוךהיהכאמורכיאם

ממשיךהענף,השנההמזרעבגודלניכרתירידהאףעל

.ולהשתפרללמודבמטרההתוצאותניתוחשלמסורת

בזןובמיוחדהיבולתוצאותמבחינתטובההייתה2021שנת

יתכן.קודמותבשניםמרמתופחותהניבאקלפיהזן.פימה

,דונם4,000-כ,הקטןהמזרעלגודלקשורהזושירידה

פורייםפחותשטחיםעלגידול,גידול-דוחלקותשבחלקן

.חדשיםמכלואיםשלניסויוחלקות

דונם19,000-כשלשטחעל-בפימההארציהממוצעהיבול

ממוצעעלעומדהיבולבאקלפיכאשר',ד/ג"ק203עלעמד

לרמתודומה–כוללארציבממוצעבלבד'ד/ג"ק197של

.2020בעונת

200-מגבוהיבולהשיגומהמגדלים(55%)חצימעלבפימה

סיביםג"ק250שלממוצעהשגתלקראתנוסףצעד',ד/ג"ק

220מעלהשיגומהמגדלים(23%)רבעכמעטזהבזן.בארץ

.לדונםסיבים'ד/ג"ק

-ו2020לעומת2021בעונתמגדליםהישגיהתפלגותסיכום

.מטהמוצג2019

"חקלאות וקיימות"וBCI, 250רכז פרויקטים –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,2021עונת–השנהגם

:העיקרייםהזניםמשניאחדבכל

('ד/ג"ק220מעליבול)פימהמצטייני

15

,ביצועליכולותדוגמהשמהוויםלמצטייניםברכות

להשיגשניתןהיבולפוטנציאלמימושאתומדגימים

.כותנהבגידול

סיבישלהיבולהתפתחותמגמת,אלולהישגיםבמקביל

ממשיכיםשנהבכללהיוםשנכוןמראהבישראלהכותנה

0.97-והפימהליבולסיבים'ד/ג"ק1.77-כלהתווסף

.בממוצע,האקלפיליבולסיבים'ד/ג"ק

ובהםאדםידימעשישלתוצאההואזהמתמשךשיפור

,ופיתוחמחקר,זניםפיתוח,בגידולוהקפדהמקצועיות

מצוינותעלוהתמדההקפדה,ושיטותטכנולוגיותיישום

.הייצורשרשרתאורךלכל

אנו מאחלים הצלחה למתמידים בגידול בכל הזנים גם  

!!ולהבא2022

יבול סיבים  ('ד)שטח מגדל
('ד/ג"ק)

200253ל.כ.ש ש"גד

1,196235יבנה

1,103232שדה יואב

285232אלונים

700231ש חפר"גד

610224שעלבים

165222סער

יבול סיבים  ('ד)שטח מגדל
('ד/ג"ק)

140217שמשוןרודוי

388217בני דרום

504213יבנה

470211שדות חמד

120201עין שמר



מגווןעללשמירהארגוניתותרבותהנחיות,נהליםלהטמעת

.ביולוגי

שלסביבתיניהולפרוטוקולפיתוחכוללותאשר,הצעותינו

סביבתיתופעולהמודעותתוךכותנהגידולבנושאימגדלים

במהלךלדרךיצאווהןהארגוניםשניידיעלהתקבלו

2021.

פיתוחצוותבראשוהעומדהכותנהענףשלהמלווה

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

הוגשו"ביז-טבע"לגםכמוBC-לוהפיתוחהמחקרהצעות

א"דשממכוןאקולוג,ישראלילירוןידיעלהמועצהמטעם

ומשליםמקבילפרויקטינהלאשרא"תואוניברסיטת

סביבתילניהולהפרוטוקולפיתוחבתחוםדוקטורטבמסגרת

.המגדליםעבור

מניעתשמטרתןשטחותצפיותפעילותמתבצעתעתהלעת

תוךשדותבשוליהמיניםמגווןחידושגםכמוקרקעותסחף

.מגדליםעבורהתנהלותפרוטוקולפיתוח

,אורןש"בגדבמקבילאתריםבארבעהמתבצעתהפעילות

.העמקש"ובגד,הזורע,ה"קמר"צב

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–"החדשבשמהאו"משופרתלכותנההיוזמה

Better Cotton (BC).
בשדרוגנוסףמהלךהשליםהמועצהצוותהאחרונותבשנתיים
2020בשלהיהסכםעלחתימהולאחרBCIעםהיחסים
המשמעות.BCשל"אסטרטגישותף"כיוםנחשבתהמועצה

ולפיכךהישראליתהכותנהגידולבתקןמכירBCשארגוןהיא
בתקןהעמידהאתעצמאיתלנהלהזכותאתרכשהענף

בכותנהוטיפולייצורשלוהניהולהגידולנהליובבקרת
תוךהשוקועדהכריכותמחסנידרךמהשדההישראלית
.BCכותנתתיחשבשבכותנה

חשיבותבעליהםקיימותשערכיוההבנהBCבערכיההכרה
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

בערכיםאמונהשלממקוםBC-להענףהצטרפותעם
העומדיםוהשפעותיוהאקליםשינויירקעעלוגם,משותפים
לרענןגםכמוהסביבתיבמישורלפעולהעתהגיע,לפתחינו

.לסביבהוידידותיקיימא-ברכגידולהכותנהמוניטיןאת
תכניותוהגישהנרתמההכותנהמועצתזהממאמץכחלק

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

להגנתהחברהבהובלת,וטבעעסקיםמיזםהואביזטבע

להגנתהמשרד,במשקמובילותחברותובשיתוףהטבע

.והגניםהטבעורשותהסביבה
דיווחפרוטוקול,ניהולכליעסקיותלחברותמציעהמיזם
ארגונייםתהליכיםבקידוםותמיכה,הביולוגיהמגווןלתחום
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:  ביז-טבעוBCIלפרטים נוספים בנושאי

http://bettercotton.org/

/https://tevabiz.org.il/about-ו

(העמקש"גד)קיינינחלגדותשיקום:המחקראתר

http://bettercotton.org/
https://tevabiz.org.il/about/


25%, 80, ב"ארה

27%, 85, הודו
13%, 40, סין

25%, 80, מצרים

CIS, 21, 7%

1%, 5, ישראל 1%, 4, אחרים 1%, 4, פרו

ייצור עולמי של כותנה
2021בעונת 

מיליון טון25.6
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ייצור עולמי של כותנה
ארוכת סיב

2021בעונת 
אלף טון318כ "סה

Cotlook February 2022

Cotlook February 2022

22%, 5.78, הודו

23%, 5.78, סין

15%, 3.83, ב"ארה

5%, 1.27, פקיסטן

11%, 2.8, ברזיל

3%, 0.75, אוזבקיסטן

21%, 5.45, אחרים
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