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 רואה , החקלאות אורגנית היא חלק מתפיסת עולם
כאשר כל פגיעה  , הבריאה כיצירה אחת שלמה 

פוגעת ביצירה  , משמעותית בטבע פוגעת באיזונה 
החיים  -בעלי, הצמח, ובעיקר בבריאות הקרקע, כולה

 . ישנה פגיעה באוויר ובמים, כן-כמו. והאדם

  החקלאות האורגנית היא שמירה מקסימלית על איזון
-בעלי, צמח, קרקע, מים, אוויר: בכל מערכות הטבע

לשם . ובמידת האפשר אפילו לשפר אותם, אדם, חיים
אנו חייבים לשמר את כללי איכות  , השגת מטרות אלו

 .  הסביבה



 חקלאות אורגנית מערכת ייצור אשר נסמכת על
ניהול של מערכת סביבתית ומנסה להקטין את 

הארגון  ) השימוש בתשומות חקלאיות חיצוניות
 (.לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל

  החקלאות האורגנית מדגישה בעיקר את האיסור
, כמו דשנים, בשימוש בתשומות כימיות או סינתטיות

במקומם מוצעים תחליפים בצורת  .חומרי הדברה 
קמפוס  (הדברה ביולוגית ודישון אורגני, מחזור זרעים

 (.  טבע





 הבריאותעקרון: 

 אורגנית אמורה לשמר את בריאות  חקלאות
 .האדםבעלי החיים ובני , הצמחים, הקרקע

 עקרון הסביבה: 

  חקלאות אורגנית חייבת להתבסס על מערכות
לטפח אותן  , סביבתיות חיות ומחזורי חיים

העיקרון קובע כי ייצור חקלאי חייב  . ולשמרן
להתבסס אך ורק על תהליכים סביבתיים  

 .ומחזור

 

 

 





 ההוגנותעקרון: 

  חקלאות אורגנית חייבת לבנות יחסי הוגנות עם הסביבה
הערכה הדדית  , הוגנות מאופיינת בשקיפות ,הכללית

וצדק בקרב בני האדם ובקשריהם עם שאר הגורמים  
 .החיים

עקרון האחריות: 

 חקלאות אורגנית חייבת להיות מנוהלת בצורה זהירה
כדי להגן על הבריאות ואיכות החיים של  , ואחראית

 .הדורות הבאים והסביבה, הדורות הנוכחיים

  חקלאות אורגנית היא סביבת ייצור חיה ודינאמית
הארגון לחקלאות  )המגיבה לתנאים פנימיים וחיצוניים

 (.ביולוגית אורגנית בישראל

 





  היסטוריה החקלאות האורגנית היא חלק מהיסטוריה של
שהחלה את דרכה כקבוצות חקלאים  , התנועה האורגנית

תנועה זאת מתנגדת לתיעוש החקלאות מבחינה . ומדענים
התנועה קיבלה תנועה זאת  .חברתית ומבחינה מסחרית 

האנציקלופדיה  )משמעות מיוחדת בעיני הציבור הרחב
 (.החופשית



חקלאות אורגנית התנהלה  , 2007בשנת , בישראל
צריכת המזון האורגני בארץ  ; ר"קמ 57על פני 
מהירקות   80%-מצריכת המזון הטרי ו 0.6%היוותה 

מן הפירות האורגניים הופנו   40%-האורגניים ו
הוכפל השטח של גידולים אורגניים בין . לייצוא

התשומות בחקלאות האורגנית  . 2012-ו 2007השנים 
 (.קמפוס טבע(גבוהות והתוצרת יקרה



  עד היום לא נערך כל מחקר מבוקר בו נבחנה השפעת
מחקר  . ולא בכדי, המוצרים האורגניים על בריאות האדם

בבעיות  , מהימן מסוג זה בבריאות האדם כרוך במחיר גבוה
. בתנאים מבוקרים וחייב להימשך תקופה ארוכה מאוד, אתיות

במספר  . תנאים אלה מגבילים מאוד את אפשרויות המחקר
תצפית בודדות דווח שאיכות הזרע של חוואים שייצרו מוצרים 

אורגניים עלתה על זאת של חוואים שעסקו בייצור מזון שגרתי  
 .ואילו בתצפיות אחרות לא נמצא הבדל

  בשני מחקרים שנערכו בגרמניה בשנות השלושים בשלוש
לא נמצאה השפעה למזון האורגני , מאות בני אדם בכל מחקר

במחקרים . על פני המזון השגרתי( שדושן בזבל אורגני בלבד)
, קרוטן-נמצאה עלייה בריכוזי ביתא 90-שנערכו בשנות ה

ומינרלים בירקות וזאת בגלל ריכוזו הגבוה של   Bויטמיני 
אלא שהמזון האורגני לא הביא . החומר היבש במזון האורגני

לעלייה בריכוזי הוויטמינים בדמם של הנבדקים שאכלו ירקות  
 (.2005. נ, ישראל. )אלו

 





1.   מזון אורגני אינו מכיל קוטלי  מזיקים. 

  בחקלאות האורגנית ישנו איסור מוחלט על שימוש
  בחקלאות.הגידולבחומרי הדברה כימיים בתהליך 

כימיקלים   400-הקונבנציונלית ישנו שימוש ביותר מ
ולעתים אותו צמח עובר ריסוס כמה וכמה פעמים  , שונים

 . ועם עשרות סוגי קוטלי מזיקים

2. במזון אורגני יש יותר ויטמינים ומינרלים חיוניים. 

  מחקרים אחרונים שנערכו על המזון האורגני הראו כי
אלא הוא גם מכיל  , מזון אורגני לא רק נקי מרעלים

כמויות גדולות יותר של מינרלים וויטמינים בהשוואה  
 .  למזונות שגודלו בגידול רגיל

 



3.     מזון אורגני צבעי מאכל סינתטיים 

  תעשיית המזון משתמשת בצבעי מאכל על מנת
וכך להקנות לו , לגרום למוצר להיראות טרי יותר

,  רוב צבעי המאכל הם סינתטיים. מראה מושך יותר
החל מתופעות שוליות , ועלולים לגרום לתופעות לוואי

 .  ועד רצינות יותר

4.  מזון אורגני לא מכיל אנטיביוטיקה. 

 ארגון הבריאות העולמיתWHO  אוסר על שימוש
.  באנטיביוטיקה בסטנדרטים אורגניים בבעלי חיים

זאת משום שקיימת דאגה רווחת כי שאריות  
אנטיביוטיקה בבשר או במוצרי חלב עלולות לייצר 

וכך להוריד את  , באדם עמידות בפני אנטיביוטיקה
 World)האפקטיביות שלה בטיפול במחלות אנושיות 

health organization, 1997 ) 

 

 





5.  מזון אורגני נטול הנדסה גנטית. 

  מזון אורגני אינו מכיל מוצרים שעברו הנדסה גנטית
 (GMO- Genetically Modified Organism )   משום

שהאפקט הפוטנציאלי של המזון המהונדס גנטית  
 .עדיין אינו ידוע

6.   מזון אורגני אינו מכיל שומני טראנס  . 

מזון אורגני אינו מכיל שומנים מסוג טראנס  ,
וידועים , המצויים במוצרי מזון מתועשים רבים

לשמצה בשל השפעתם והאפקט השלילי על 
 .והעלאת הסיכון למחלות לב, הכולסטרול בדם

 



  החקלאות האורגנית דואגת לאיכות הסביבה
 .ולרווחת בעלי החיים חומרי

  הדברה לא רק מותירים שאריות רעלים בגופנו  ,
ובגופם  , באוויר, במי התהום שלנו, אלא גם באדמה
אשר לא נעשה בו , מזון אורגני. של בעלי החיים

משתלב עם הטבע ואינו  , שימוש בחומרי הדברה
כמו כן בעלי . אלא רק תורם ונתרם ממנו, מזיק לו

החיים מגודלים בשיטת גידול טבעית שמתאימה  
 .לצורכיהם

 







עגבניות אורגניות בריאות יותר? 

  חוקרים מצאו כי עגבניות אורגניות מכילות יותר
מאשר עגבניות  , נוגדי חמצון הנלחמים במחלות

 רגילות

 
http://www.camoni.co.il/index.php?idr=400&p=208597 



  

בשר וחלב אורגניים מכילים  , מחקר שאסף נתונים מרחבי העולם קובע שבממוצע
 .מאשר בשר וחלב לא אורגניים 3יותר אומגה 

 
http://www.mako.co.il/health-news/researches/Article-6d18d1b11e82451006.htm 

 

 



 תירס מהונדס גנטית לסרטן קשר בין על- 
הארץ

1.1http://www.haaretz.co.il/news/science/

835152 

  צריכת בשר ומוצרי חלב אורגניים תורמת לאיכות
 חלב אם טובה יותר

Organic meat and dairy linked to better 

quality breast milk 

-http://www.mako.co.il/health

-news/researches/Article

.htm82451006e11b1d18d6 
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  תזונה אורגנית מורידה בצורה משמעותית חשיפה של
 מסוכניםילדים לחומרי הדברה 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

1367841/PMC 

How do organic standards affect 

meat quality? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1367841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1367841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1367841
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