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אנשי עסקים ובעלי חוות מהודו מגלים עניין בחקלאות המתקדמת 

 שבנגב

018//80/12 

לות שכרו של עובד מקביל עמ /0עלות שכרו של עובד חקלאי בישראל גבוה פי 

 עגבנייה מתוקהמשקים במים מליחים ומקבלים  -חקלאים הודים למדו  **בהודו 

ח ומכ %/2הודו מגיעים מהחקלאות המעסיקה מהתוצר הלאומי ב %/1* *

ד מהניסיון החקלאות ההודית איננה יעילה ומבקשת ללמו ** האדם במדינה

המגעים המתקדמים לגבי חתימה על הסכם הסחר  ** והידע הקיימים בישראל

בין חברות  שיתופי הפעולהבין ישראל להודו מעוררים תקוות לגבי הידוק 

 הם מהודו.יומגדלים ישראלים לבין עמית חקלאיות

השבוע סיור מקצועי בנגב על מנת להכיר  קיימה מהודו משלחת של אנשי עסקים וחוואים

וללמוד מהחקלאות הישראלית המתקדמת. חברי המשלחת מבקשים לעצמם שיתופי פעולה 

הם רמת היבולים בחוותית החקלאות ואת עם חקלאים וחברות ישראליות במטרה לשפר א

 (Karnataka) , קרנטקה(Gujarat) וג'ארטגמדינות בהודו. חברי המשלחת הגיעו משלוש 

 , Michael Nagare יקל נגרהימר מ עמד בראש המשלחתו (Maharashtaraאשטרה )ראומה

המתמחה ביעוץ עסקי חקלאי בארץ ובחו"ל.  ,AgriQuality  נציגה של חברת אגריקווליטי

 .התעשייה בעומר קממוקמים בפארל אגריקווליטי שמשרדיה 

מתקן טיהור השפכים של קיבוץ  ים, משקי ירקות,בין השאר בקרו  חברי המשלחת במטע

ומשתלה  במועצה האזורית שדות נגב מעבדות קטיף ,רמת נגבהמו"פ ב, תחנת שדה בוקר

  .רשרתמתקדמת במושב ש

והעריכו  של עובד חקלאי בישראל עלות השכר הופתעו ללמוד מהיחברי המשלחת ההודית 

מנגד, התקשו  מעלות שכר העבודה בישראל. 5%כי עלות שכר העבודה אצלם היא כ 

כפי שהוצגו  לדונם המאפיינים את החקלאות הישראליתהגבוהה להאמין לנתוני התפוקה 

 . להם על ידי המגדלים שפגשו
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ק המים הישראלי והפתרונות ומת הלב של ההודים היה משתשא נוסף שמשך את נוש

 לחקלאים.  ההשקיההשונים שבהם נעשה שימוש בישראל על מנת להגדיל את היצע מי 

מאזורים בהם הקרקע והמים מלוחים והם מתמודדים  לקם של המשתתפים במשלחת הגיעח

עגבניות  לשמשתתפי המשלחת טעמו זנים שונים עם בעיות דומות לאלו של החקלאים בנגב. 

 עגבניות שאחוז הסוכר והמתיקות שלהם עולה כאשר משקים אותם במים מליחים.  ולמדו על

 50-5224/00/לפרטים נוספים: שפריר גודל 

 בתמונות

  מדריך את חברי המשלחת ההודית  קדש ברנעענן שיאון, מגדל עגבניות ממושב

 קית במים מליחים.ת איכות ליצוא בחממה מודרנית המושומדגים גידול עגבניו

  שיעור במעבדות מרכז קטיף שבשדות נגב 

 מתקן טיהור שפכים של שדה בוקר עם גלעד שביט 

 

 


