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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום פרחים, אגף הפרחים והנדסת הצומח

תשפ"א שבט  

1202ר/ינוא/62         
 

 ענף הפרחים במחוז מרכז

 2020 –דו"ח לשנת תשפ"א 

 

 , מדריך פרחים מחוזייאיר תמרי

במחוז . השרוןעמק חפר ורובם באזור בכזים ומגדלי הפרחים מר .גוש דןחוף הכרמל ועד מ פרשנמרכז  מחוז

ממגוון  70%-60%-בשטח המחוז, כ של פרחים דולמגוון גקיים מגדלי הפרחים בישראל.  נמצאים רובמרכז ה

 זה פלוקס. אזורו: רוסקוס, פרח שעווה, פיטוספורום, גיבסנית הם הפרחים הנפוצים. הגידולים העיקריים

מגדלי  150-באזור קיימים כ רחים, ולמגדלים בו יש ניסיון רב.הוותיק והגדול ביותר בארץ בגידולי פהוא 

של  אך היקפו ,בעלי משתלות. יצוא הפרחים בישראל הצטמצם אמנם בשנים האחרונות 25-פרחים ועוד כ

ניכר  ביצואיצור הפרחים בישראל. הצמצום יעד יוהוא מהווה כמחצית מעלה באופן דרמטי, השוק המקומי 

 , הגדלים במרכז,אך לאחרונה התפשט גם לפרחים נוספים ,שלא גודלו במרכז ,חרציותבורדים וותחילה בב

מטעי לשנתיים ו-גידולים חדלמתאים כ ,עם לחות גבוההוממוזג, מתון באזור האקלים ו שושן ועוד. מכ

 יניםמשל כמה  םמקשה על גידול דברהו ,קיימת מגבלה של קרינה בחודשי החורף .יםיתשנ-רבפרחים 

 בתקופה זו.

  

 הדרכה 

נותן מענה סנית, אך פיובג בגידול ענפי קישוט ירוקיםבעיקר מתמחה ה ,יאיר תמריהוא אנוכי, המחוז  ךמדרי

כמענה מתמקדת בעיקר , העבודה בהדרכהח אדם וכבעקבות המחסור בהגידולים במחוז.  לכלוהדרכה 

כל מדריכי אגף הפרחים מעורבים בהדרכה באזור, כל אחד   יזומה.הדרכה הוא  הטועירק מו ,לקריאות

כיעקב גוטליב ונטע מור  משה"מ, אנו מסתייעים במדריכים מקצועיים נוספים ,בתחום התמחותו.  בנוסף

 דישון.  השקיה והומולי זקס ורוברטו נתן בתחום ה גנת הצומח,בתחום ה

, לפרח שעווה ולגידולים וואטסאפ לרוסקוסת וקבוצוכן ב עלון ענף הפרחים באמצעות מופץידע כתוב 

  נוספים.  מדי פעם נערכים סיורים וכנסים למגדלים.

 

  מחקר

  והמחקר מתבסס על ניסויים ותצפיות של שה"מ. ,אין מו"פ במחוז המרכז ,שאר המחוזותמ להבדיל

 0202שה"מ מחוזיים לשנת  ימחקר

 פתרונות לנמטודות חיפוש  –מצע חצי מנותק  גידול רוסקוס ב 

  נערך מדי שנה - מבחן זני נוריות 

  אסקלפיאס סינדרלה(ב) ורות לדעם נופוטופריודית בדיקת תאורה פוטוסינטטית 

  "קרקעהפוריות הגברת לו קרקעמניעת מחלות לבחינת שימוש ב"תה קומפוסט 

  שיפור איכות הקרקעל קומפוסט גזםבחינת יישום 
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  "מחלות ונמטודותלהדברת סיידהניסוי "חיטוי קרקע בקיטור , 

 

 לציוןפרויקטים 

 ,והדגמה לכל חקלאי האזור. בנוסף הפך למוקד מחקר ,מה שהחל כיוזמה של חקלאי - חיטוי בקיטור

התגלה . החיטוי בקיטור מקרן מחקרי שה"ממנהלת ההשקעות ומכספי סיוע עזרנו למגדל בקבלת 

פרחים היה קשת הדברה בתחום יעשבעם קרקע ופריצת דרך בתחום ההתמודדות עם פגעי ככהצלחה ו

  ירקות.הו

 

 במחוז גידולים עיקריים

 רחב המשווקנמגוון קיים  ,. כמו כןיצואל ים ברובםמופנה ,פיטוספורוםורוסקוס  :ענפי קישוט ירוקים 

 שוק המקומי. ב

 חלק מקומי. השוק יצוא והן ללשוקי ההולכת וגדלה הן הדרישה לכך  קיימת -קישוט  ףענכ אקליפטוס

 המרכז. השורר באזורלאקלים הלח פחות ם מימתאימהזנים 

 רוב הזנים  .זניםעשיר של מגוון אחד הענפים היציבים בענף הפרחים, וכולל בתוכו הוא  שעווהפרח ה

חצי הכדור הצפוני בעונת גידול ובשיווק בישראל שולטת ב -תרון שיווקי קיים י .מטיפוח מקומי

 החורף. 

  והשאר לאירופה. לרוסיה  משווקת כמעט כולה ליצוא, הרוב -גיבסנית  

 אפיק שיווק זה רועים בישראלילאמשווק גם  'פרח פתוחפלוקס כ'אך  ,לייצואמשווק ברובו  - פלוקס .

 נפגע מאוד בעקבות משבר הקורונה. 

  שוק רק למיועד ו בלבדמרכז הכז באזור ומרהגידול  גידול חשוב ומרכזי בשוק המקומי.  –גרברה

 מקומי. ה

  אך נראה שבעקבות ההצלחה בעונה זו  ,שער היורו עקב ירידתהשנה  20% -בכדול צומצם יהג –נוריות

 הגידול לאיתנו כבימים ימימה.שוב י

 ' ליצואברובו משווק ה, ענף יציב - 'דוביוםנץ חלב. 

  מקומיהשוק לבעיקר מיועד ו ,שמשה בגלל מגבלות קרינת ,קיץ בלבדבהמרכז אזור ב גדל–ליזיאנטוס.  

  מקומי בלבדהשוק משווק ב –שושן. 

  משתלות של צמחי בית, שתילי גינה ועצים.  20-באזור כ –משתלות 

 

  אפשרויות פיתוח

 .נוספיםמגוון גידולים  איתור ואקלום .1

 קידום מכירה קמעונאית.   .2

 :  שיפור טכנולוגיות גידול .3

  ולצורך אימוץ פרחים נוספים. ,עונות השנהתה לאורך שלצורך הקדמת הפריחה ופריצינון קרקע 

  בקיטורחיטוי קרקע. 

  קשיי פריחה בחורף.להפרחה של גידולים  טיתתפוטוסינתאורה 

  



3 

 

 חסמים

 עדר מו"פ אזורי.יה 

 עדר ייצוג פוליטי, איגוד מגדלים, הנהגה. יה 

 עובדיםמחסור ב. 

 הלוקה בחסר. הדרכה  

 

  לנושא.המיוחד במאמר  ותמתואר משבר הקורונהלכות הש

 

 פעילויות נוספות הקשורות למחוז

  ,משתלות ספציפיות. ובפרח שעווה בשינוי מקדם עובדים זרים באקליפטוס 

 .פעילות מול מנהלת ההשקעות 

 

 נתונים פיזיים

  מרכזהבמחוז  : היקף גידול הפרחים1טבלה 

 

 שטח הפרחשם 
 2020 רוסקוס

 1181 פיטוספורום
 287 אספרגוס

 621 אקליפטוס
 250 מגינית
 534 ארליה

 179 גרווילאה
 568 שוניםירוקים 

 5789 ירוקים כ"סה
 1533 בסניתג

 1150 שעווהפרח 
 87 דלפיניום
 113 דוביום
 87 טווידיה
 60 כלנית
 368 נורית
 150 חרצית

 240 ליזיאנטוס
 117 לימוניום
 194 גרברה
 521 פלוקס

 260 לידגוסו
 150 סייפן
 442 שושן

 998 שוניםפרחים 
 3754 משתלות

 483 שונות
 16,495 כ"סה
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