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ר"מדע/פ צפון "מו/ פ מכון וולקני"שת. פ"מו1.
.טק -אגחברות /חקלאות

תכנית לשתלנות  בנית , התמודדות עם נגעים 2.
".בטוחה"

שיפורים ושמירה על -הסכם ביטוח קנט3.
.פרמיות סבירות

.וחיזוק מודעות בשווקיםשיפור 4.



עבודה עם , אפשרות לפיתוח שווקים חדשים.  1
.צ"להגנההשירותים 

השוק הירדני ומדינות  , אספקה שוטפת לעזה. 2
.המפרץ

הקפדה , הכרת הזנים, סטנדרטים -שוק מקומי . 3
.תדמית במדיות התקשורתכתבות –על איכויות 



פרויקטיתוצרי 40%-כ)הערכה –דונמים 
:(ההשבחה

(  החקלאות. מ)דונם23,565

דונם מניב21,700-כ
דונם צעיר1,800-כ 

בבקעת כנרות' ד21,400-כ 

.בשור' ד900-כ

.ובקעהערבה '  ד800-כ
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אחר/מושבות גולן
י"עמה בית שאן

הגליל. ומ. גליל תח בשור
ערבה בקעת ירדן



(הערכה)טון 52,000-כ

טון17,181יצוא 

טון6,300-כ–עזה 

טון14,500-כ–רשתות מ"שו

טון  14,000-( ש ומוסדי"כולל יו)אחר מ"שו

17,181 

6,300 

14,500 

14,000 

יצוא עזה מ"רשתות שו מ אחר"מוסדי ושו



התפתחות

ממוצע201420152016201720182019שנה

      16,209      17,181      15,485      17,853     16,169     13,998     16,569יצוא מנגו

      84,042      94,500      58,000      94,850     79,700     84,300     92,900יצוא פירות

18%17%20%19%27%18%19.3%אחוז מהיצוא
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לדונם₪ 50.47–פ "מו1.

.לדונם₪ 2.88–שונות2.

.לדונם₪ 24.5–מנהלה מועצה3.

.שקל לדונם77.85כ "סה
טון 3-בהנחה שהיבול הממוצע הרב שנתי עומד על כ*

.'אג2.6–ג "לדונם הגביה לק

לקנט עבור ביטוח נזקי  " חובה"בנוסף קיימת גבית * 
.לדונם₪ 57.7( רב סיכונים)טבע ואסונות טבע 



:  תחומי המחקר

פוריות המטע

השבחה ואינטרודוקציה

איכות פרי ואחסון

מחלות ומזיקים-הגנת הצומח

ליזימטריםלימוד ההזנה וההשקיה במים שפירים 



2016201720182019שנה

מדעןמגדליםמדעןמגדליםמדעןמגדליםמדעןמגדלים

פוריות 
38012836%31016030%26016025%38016039%והדשיה

3040034%7056040%8056038%10040036%השבחה

9022014%9022020%10030024%16510019%איחסון

11017%1208%20012%554%צ"הגנה

40301010אחר

6507486209406501020710660כ"סה

יחס מדען  
46%54%40%60%39%61%52%48%מגדלים/

כ "סה
השקעה  

פ "במו
1398156016701370

(ח"אלש)2016-2019פ לשנים "תקציבי מו



פ"המולפעילות מקורות מימון 

ח"אלש850-כ–המדען הראשי משרד החקלאות 1.
.35%המהווים 

ח"אלש100–( מדדי קטיף)משרד החקלאות 2.
.4%המהווים 

29%המהווים ח"אלש700-כ–המנגו שולחן 3.

.33%-המהווים כח"אלש800-כ–פ צפון "מו4.

ח"אלש2450-כ מקורות מימון ממוצעים כ"סה*



פ"תרומת המו

עד היום נבחנו  : השבחהתוכנית. 1
זני פטנט  6מתוכם נרשמו , זריעים40,000
.  חדשים

דרום , הסכמי הפצה עם אוסטרליה
.  ברזיל ופרו, אפריקה

זנים לרישום זני פטנט' בצנרת עוד מס* 



.זנים80-כ, מהעולםאנטרדוקציהאוסף זני . 2

פרוטוקול לטיפול במחלת עיוות התפרחות  . 3

תריפס, כנימות: מעקב צמוד–הגנת הצומח . 4
'וכו

–' דישון וכו, השקיה. 5

היבולים רב שנתיים יצוב

טון לדונם כאשר  3מעל 

,מסוימים היבולים גבוהים בהרבהבזנים 

,טיפול בפרי לאחר קטיף. 6

.רקבונותמניעת 



לסיכום

 ענף צומח הפועל –ענף המנגו
.שיווקבמגוון ערוצי 

ר"המדעפ עם "שתתוך פ פעיל "מו.

 פיתוח גידולי ושיווקיפוטנציאל.

  עבודה משותפת תחת קורת הגג של
שיגשוגהמועצה תקדם המשך 

ופיתוח
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אורלי


