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"שותף אסטרטגי"השלמת המעבר לסטטוס של 

2020המעבר הושלם ונחתם בשנת 
נהלי גידול הכותנה הישראלית הפכו לתקן◦

-ענף הכותנה הפך לשותף שתקן הייצור שלו מוכר על◦
BCIידי 

יותר אחריות, יותר עצמאות◦

BCI-מעמד גבוה יותר ב-מועדון אקסקלוסיבי ◦

מקדם מכירות טוב יותר◦
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BCIעקרונות וקריטריונים של 

הגנת הצומח והדברה◦

חסכון במים והשקיה◦

שימור קרקע ודישון◦

שימור סביבתי ומגוון המינים◦

כותןאיכות ◦

עבודה הוגנת◦

ניהול◦
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ש"ניהול סביבתי בגידול הכותנה ובגד
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Smaller-
Winnikow
Foundation

GROWTH AND INNOVATION FUND



מטרות
פיתוח והעלאת המודעות אצל מגדלים 

להשפעות החקלאות על הסביבה

העלאת עושר המגוון הביולוגי במרחב  
תוך הבנה שפעילות זו יכולה , חקלאי

להביא תועלת עבור החקלאות על ידי  
תמיכה בשירותי מערכת כדוגמת  

, ביסוס אויבים טבעיים ומאביקים
.הפחתת סחף קרקע ועוד

פיתוח כלים לפעילות המגדלים בתווך 
שבין החקלאות והסביבה
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פעילות בשטח
משקים ללימוד 4ב פילוטיםביצוע 

:והדגמת שיטות עבודה ב

יצירת כיסוי צמחי לשימור ❖
קרקע במקומות מועדים

העשרת מגוון המינים בשולי  ❖
שדות

שימור והעשרת שולי שדות❖

פיתוח פרוטוקול לשימוש החקלאים  
בשיטות הנלמדות
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Sources: Esri,
HERE, Garmin,
Intermap,
increment P

הזורע

ה"קמר"צב

ש אורן"גד

ש העמק"גד



טיפול ושימור שולי שדות והעשרת מגוון המינים–ש אורן "גד
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רצועת שולי שדות לאורך  

גדר השמורה
שדה חקלאי
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שימור  –ה "קמר"צב
קרקע בערוצי שדה  

ומניעת סחף  



שתילה ותוצאות בשטח, זריעה
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הנחת יבלית
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מצע לזריעת תערובת זרעים ונביטה

שתילה ותוצאות בשטח, זריעה
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מניעת סחף בשטח
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סחףצמצום: הזורע
במגווןותמיכהקרקע

ניקוזבתעלותביולוגי
חקלאייםבשטחים
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שיקום  –חייץ צמחי רב שימושי : ש העמק"גד
הקישוריות בין השדה לערוץ הנחל

(Multifunctional Vegetation Buffers (MFVB))
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"ארוך"טיפול 

ביקורת

"קצר"טיפול 
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הצעה לבנית מגוון מינים בין השדה לערוץ הנחל

אחוז רטיבות עונתי



הכנת השטח ושתילות
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איחולים  
לעונה 

חקלאית  
!!מוצלחת
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