
 

AKOL Anat Keshev Ltd.   972-8-6803711   972-8-6803712     info@akol.co.il,   www.akol4u.com,    

www.facebook.com/akol4u   *Kibbutz Bror-Hayil D.N Hof Ashkelon 79152 Israel   

 

המזון   בקרת  בשוק  חדשים  סטנדרטים 

גידול   תהליכי  אחרי  פיקוח  הבינלאומית, 

הטר "ייהתוצרת  לצלחתה  שוק  מהשדה   ,"

 . מיליארדי דולרים בשנה מאות המגלגל

המזון  העלה את מודעות הצרכנים לצורך הפיקוח על    ,העידן שאחרי הקורונה
  ונה של תוצרת הנה צריכת נכ  אורח חיים בריא יותר להבסיס  .  שאנחנו צורכים 

איכותית  העולמית .  חקלאית  מערביות    ,שמתפתחת   המגמה  במדינות  ביחוד 
   .אירופה  ארה"ב ומערב גון כ
 

  עד   עבר  שהוא  הדרך  ואת  שלכם  בצלחת  שנמצא  המזון   את  מכירים  באמת  אתם  כמה  עד" 
  בנקודה   לצמוח  יכולים   שלנו  המזון   מוצרי  היום,  של  המתקדם   בעידן  הביתה?  אליכם  שנכנס
  מאחר   שלישית.  בנקודה  המכירה  מוקדי  אל  ולהישלח  נוספת  בנקודה  עיבוד  תהליכי  עבורל  אחת,

  האריזה,   גבי  שעל  הכללית  בהבטחה  להסתפק  נאלצים  אנחנו  לרוב  ממושך,  בתהליך  שמדובר
  למזון  המודעות  שלהם.  האיכות  מובטחת  בו  האופן  ואת  הרכיבים  מקור  את  לעומק  להכיר  מבלי

  מהצרכנים  רבים  הביאה  האחרונות,  בשנים  צמיחה  במגמת  שנמצאת  יותר,   ואיכותי   טבעי  בריא,
 בדיקות  אילו  לשאלה  ועד  מכיל  שהמזון  מהרכיבים  החל  אוכלים.  שהם  מה  על  יותר  ללמוד  לרצות
  שלהן  הייצור  תהליכי  את  להפוך  החליטו  מהחברות  חלק  גם  בהתאמה,  עובר.  הוא  איכות

 אחת   צורך.   שהוא  במוצרים   בטוח  שלהרגי  לקוח   כל  לעודד   כוונה  מתוך  –  יותר  לשקופים
 הברית   בארצות  שנוסדה  ,האמריקאית  הרבלייף  היא  לדוגמה   זו  מגמה  שמובילה  מהחברות

 . " הטבעיים והמוצרים הבריאות בעולם המובילות מהחברות לאחת והפכה
 

  כפלטפורמה   אקולוגיק  מערכת  את  שרכשה  ,שופרסל  המזון  חברת  המגמה  את  מובילה  בישראל
  ולעבור   להירשם  ,לרשת  תוצרת   לספק  הרוצה  חקלאי  כל   ומחייבת  1.8.20-המ  חקלאית  לבקרה
  המתקדמת  פלטפורמה  ,אקולוג'יק  חקלאית  בקרה  מערכת  קיבלה  בישראל   לראשונה  . פיקוח

  היחידה  והיא  םבינלאומיי ה  טכנולוגיםה  האישורים  את  העולמית,  מיקרוסופט  בתמיכת  שפותחה
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 על   מבוססת  הפלטפורמ ה  בינלאומי.  חקלאי  ניםנתו  בסיסי  לניהול  רישיוןב  שמחזיקה  בישראל
 . Azure מיקרוסופט  של הענן

 

  הוא   אליה  הבינלאומית  לתקינה  בהתאם  ,שלבים  מספר  כיום   כולל  ,החקלאי  בקרהה  תהליך
  משלבות   ,ועוד  פרימיולאב  ספנסר,  אנד  מקס  גאפ,   גלובל  כגון  ,הפופולריות  התקינות  רוב  משויך.
  בריאות  על  משפיעותוש  וכו'  מים  מקורות  , דשנים  הדברה,  חומרי  שאריות   של  בדיקה  מלבד

 ניצול   ללא   גדלה  התוצרתש   ,אלווד  באות  קיימות  בדיקות  ימות.יק  בדיקות  של  פרקים  גם  הציבור,
  לעקוב   יוכלו  בה  בתצורה  פותחו  ,הישראלית  אקולוג'יק  כגון   מערכות  כ"א.  כגון  היצור  גורמי  של

 ,ההובלה  אריזה,  בבית  האריזה  בשדה,  הגידול  :התוצרת  עוברת  בהם  מהתחנות  אחת  כל  אחרי
  / הפרי  של  )ת.ז.(  תהיסטורי  אחרי  להתחקות  יוכל   , בסופר  שהרוכש  בכדי  וזאת  וההפצה  האחסון

   כספו. במיטב שקנה פרח  /ירק

 

 "מה  הפרי  לאיכות  ואדיש  הטריה  התוצרת  לנראות  בהתאם  ,קנייתו  את   מבסס  הקונה  בו  עולם
 לטובת  מעמידים   , המערבי  בעולם   מכירה  ונקודות   סופרים   ויותר  יותר  מהעולם.  עוברת  שבקנקן" 

 החקלאים   קונה.  הוא  אותה  התוצרת  איכות  על  לפקח  לו  המאפשרים  ובקרה  בדיקה  כלי  הקונה
  חלק   היא  שקיפות  ,(הקורונה  שאחרי  ביום)  החדש  ולםעב  כי   ,כיום  מבינים  ,העולם  ברחבי

 שהעולם   להבין  ניתן  לאומיות  בין  ותתקינ  באימוץ  סין  שמשקיעי  המשאבים  מניתוח  מהמשחק.
  חכמה". "קניה בדרך מהפכה עובר
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