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חקלאות מתפתחת באזרבייג׳אן 
כתבה וצילמה: עליזה ז׳זק

בין  הכספי  הים  לחוף  אסיה  במרכז 
וממערב  בדרום  לאיראן  בצפון  רוסיה 
אזרבייג׳אן  שוכנת  וארמניה,  גיאורגיה 
קרוב  חילונית.  מוסלמית  רפובליקה   -
ל-10 מיליון תושבים שכמחציתם חיים 

באזורים הכפריים.

אזרבייג׳אן  של  משטחה  ממחצית  יותר 
המשאבים  אולם  חקלאי.  שטח  הוא 
והגז.  הנפט  כמובן  הם  שלה  העיקריים 
ישראל  שגריר   - סתו  דן  עם  בפגישה 

היחסים  את  השגריר  סקר  באזרבייג׳אן 
באזרבייג׳אן  לאזרבייג׳אן.  ישראל  בין 
וזה  למדינה  דת  בין  מוחלטת  הפרדה 
היחסים  מוסלמים.  שרובה  במדינה 
אזרית  ונציגות  מתפתחים  הבילטרליים 
יש  סתו:  לדברי  בברכה.  תתקבל  בארץ 
ישראליות  חברות  מספר  באזרבייג׳אן 
שפועלות בתחום החקלאות, אגריביזנס 
להקים  רעיון  עלה  בנוסף,  מים.  וטיהור 
חקלאית  באוניברסיטה  הדגמה  חלקת 
לשימוש אופטימלי בטכנולוגיות השקיה. 

הכלכלה  שכאשר  לזכור  חשוב  זאת  עם 
וגז  )נפט  נשענת על האנרגיה  )האזרית( 
את  משלמים  נמוכים,  והמחירים  טבעי( 
המחיר. כתוצאה מכך הפיתוח התיירותי 
בעדיפות  באזרבייג׳אן  כיום  נמצא 

כקידום כלכלי.

עשירים  חקלאיים  אזורים  באזרבייג׳אן 
מאוד בזכות מיקומה על מה שהיה בעבר 

דרך המשי.

 ,Ali Hassanov חסנוב  עלי  עם  בפגישה 
חסנוב  ציין  אזרבייג׳אן,  לנשיא  עוזר 
הטכונולוגיות  את  החקלאות  בתחום 
המגיעות מישראל ואת תחום ההשקייה 
- מים ופעילותם של אגרונומים מישראל 

באזרבייג׳אן.

הן  עצום  פיתוח  ראיתי  הביקור  במהלך 
לה  מחוצה  בשטחים  והן  הבירה  בבאקו 
ובניה  חשמל  מים,  להולכת  תשתיות   -

דן סתו 
שגריר ישראל 

באזרבייג׳אן

 Ali Hassanov
עלי חסנוב, עוזר 

אישי לנשיא 
ומנהל המחלקה 

לנושאים 
ציבוריים 
ופוליטיים

נרחבת. בבאקו נבנים קניונים רבים ובהם 
חנויות  וירקות,  פירות  לממכר  חנויות 
פרחים מודרניות עם מגוון של שתילים 
ירקניות שכונתיות  גם  כמו  ופרחי קטיף 
האזרים   - ירוקים  של  גדול  מגוון  עם 
)פטרוזיליה,  הירוקים  את  אוכלים 
כמעט  ועוד(  ירוק  בצל  עירית,  כוסברה, 
בכל הארוחות בצורה הטבעית של הירק 
- צלחות עם ענפים טריים של הירוקים.

לפישוט  הממשל  פועל  אלה,  כל  לצד 
תהליכים  שיקדמו עוד יותר את הפיתוח 
הכלכלי המהיר. אחרי הכרזת העצמאות 
את  חילקו  ב-1991  אזרבייג׳אן  של 
האדמות לתושבים - החקלאים קבלו את 

האדמות לתמיד. 

בצילום מימין: 
מגוון שתילים 

ופרחים 
בחנות פרחים 
מודרנית במרכז 
באקו. בצילום 

משמאל: 
חנות ירקות 

מקומית באחת 
השכונות 

בעיר - מגוון 
ירקות ירוקים 

המוגשים 
בארוחה 
בצורתם 
הטבעית 

)בצילום הקטן 
במסגרת(



נבחרים

נבחרים
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Ali Gasanov עלי גסנוב )שני מימין( 
סגן ראש הממשלה

 Azay Guliyev חבר פרלמנט

 ,)Azay Gulieve( גולייב  אזי  לדברי 
אזרבייג׳אן  של  ונציג  פרלמנט  חבר 
בארגונים בינלאומיים שונים, אזרבייג׳אן 
נמצאת בתקופה של התפתחות מהירה: 
״אנו מקיימים רפורמות חדשות שיביאו 
בפני  פתוחה  הדלת  לאזור.  השקעות 
תספק  אזרבייג׳אן   - ישראליות  חברות 
את כל השירותים״. גולייב סיפר לדוגמא 
חברה  לרשום  זמן  הרבה  לקח  בעבר  כי 
את  ״פישטנו  אמר  ועכשיו  שבועות   -
התהליך וניתן לרשום חברה בתוך מספר 

שעות״.

אזרבייג׳אן  האו״מ  של  הערכות  לפי  גם 
נחשבת למדינה שמתפתחת מהר מאוד, 
הממשלה  ראש  סגן  גסנוב,  עלי  אמר 
החברה  איתו.  שהתקיימה  בפגישה 
הסובלניות  החברות  אחת  היא  האזרית 
מוסלמית  מדינה   - בעולם  ביותר 
הירידה  על  דיבר  גסנוב  מודרנית. 
באבטלה בשנים האחרונות ועל התכניות 

להוריד אותה עוד יותר בעתיד. 

מאוד  הרבה  הושקע  האחרון  בעשור 
תכניות  יש  וכעת  התושבים  ברווחת 
חוק  נחקק  ב-2012  בחקלאות.  לפיתוח 
והוקמה  לסביבה״  ידידותית  ״חקלאות 

רשת של ״שווקים ירוקים״.

מומחים  המכשירות  אוניברסיטאות 
בתחום החקלאות, כמו גם מכללות ובתי 
ספר תיכוניים המכשירים גם הם בתחום 
חקלאי  מחקר  מכוני  בנוסף  החקלאות. 
השייכים ברובם למשרד החקלאות האזרי.

העיקריים  החקלאיים  הגידולים 
טבק,  כותנה,  ענבים,  הם  באזרבייג'אן 
הראשונים  השלושה  וירקות.  הדר  פרי 
הייצור,  מכלל  ממחצית  יותר  מהווים 
ושני האחרונים 30 אחוזים נוספים. בעלי 
חיים, מוצרי חלב, יין ומשקאות חריפים 

הם גם מוצרי גידול/ייצור חשובים.

עמדת השקילה של 
המשאיות והמשאיות 

לאחר שפרקו את הסחורה

מגוון מרהיב 
של פירות 

וירקות, 
גבינות 

ותבלינים 
בשוק 

שמחוץ 
לבאקו 

- מכירה 
סיטונית 
וקמעונית

אזרבייג׳אן,  בצפון  אשר  קובה,  במחוז 
ההרריים,  היהודים  של  מושבם  מקום 
תפוחים  הוא  החשוב  החקלאי  הגידול 
 - לרוסיה(  )בעיקר  לחו״ל  המיוצאים 
ויש מגוון  התפוחים מהאזור מפורסמים 
ירוקים  וגדולים,  קטנים  זנים:  של  גדול 
אחרי  השני  החקלאי  הענף  ואדומים. 
של  יצוא  יש  צאן.  גידול  הוא  התפוחים 
תוצרת חקלאית לרוסיה, השכנה מצפון. 
מחוז קובה נחשב כמרכז תיירות ובאזור 

מפתחים את התיירות הכפרית.

גבינות  וירקות,  פירות  של  מרהיב  מגוון 
לבאקו.  שמחוץ  בשוק  ותבלינים 
שווקים  משני  המורכב  ענק  קומפלקס 
והשני  ״רגיל״  שוק  האחד   - נפרדים 
חקלאית.  תוצרת  למכירת  סיטוני  שוק 
 - קמעונית  מכירה  גם  במקום  מותרת 
את  הוצאתי  מיד  נפרדים.  דוכנים  יש 
שוטרים  שלושה  התגובה   - המצלמה 
שהוסדר  לאחר  לצלם!  אסור   - זנקו 
במגוון  להתרכז  יכולתי  הצילומים  נושא 
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בשוק.  הנמכרת  התוצרת  של  המרשים 
ופורקות  התוצרת  עם  מגיעות  משאיות 
את  מוכרים  מהסיטונאים  חלק   - אותה 
עליו  השטח  מהמשאית.  ישר  התוצרת 
הוקם השוק הוא עצום בגודלו ובשוליים 
באזור הכניסה לשוק מוכרים בדוכנים גם 

לכלל הצרכנים.  

 מדיניות 
בדו״ח של AGRICIS TRADE* )מכון מחקר 
שנעשה  באזרבייג׳אן(  חקלאית  לכלכלה 
האיחוד  עם  משותף  פרוייקט  במסגרת 
האירופי )אפריל 2015( נבחנה המערכת 
התשתיות,  באזרבייג׳אן,  החקלאית 
בדו״ח  המעורבים.  והגופים  הרגולציות 
צויין הגידול בהיקף המסחר בין האיחוד 

לא חייבים לפרוק, 
אפשר גם למכור 

ישר מהמשאית

מיני אטרקציה - חקלאות במוזיאון הספרים המיניאטוריים
מוזיאון הספרים המיניאטורים - Museum of the Miniature Book - בבאקו, בירת אזרבייג׳אן 
המיניאטורות  שאר  בין  כולל  המוזיאון  מיניאטוריים.  לספרים  בעולם  היחידי  המוזיאון  הוא 

וסופרים  דת  ספרי  של  המפורסמות 
ועוד,  לשעבר  ברה״מ  ממדינות  רוסים, 

גם ספרים בתחום החקלאות.

מגדיר  הרבות  המיניאטורות  בין 
האדמות/ שימור  מיניאטורי,  פרחים 
הסיפור  גם  כמו  ועוד,  חקלאות  קרקע, 
רייבה  התרנגולת  על  המפורסם 
 - הזהב(  וביצת  )התרנגולת   )Ryaba(

מיניאטורה בצורת ביצה.

מחכים לטנדר שיבוא כדי להעמיס את הסחורה 
לחנות )והוא בא בצילום משמאל(, על רקע מראה 

כללי של אחד הצדדים של השוק

עיתונאים  במשלחת  השתתפה  הכותבת 
לעיתונות  הישראלי  האיגוד  של  לאזרבייג׳אן 
תקופתית, שארגן לב ספיווק, נשיא התאחדות 

ידידות ישראל אזרבייג׳אן.

ספרים מיניאטוריים בתחום החקלאות. צילום: סלמן יאנה

 -  2009 בשנים  לאזרבייג׳אן  האירופי 
היצוא  פוטנציאל  כי  בהדגשה   ,2013
יותר גדול. בנוסף, המדיניות  הקיים עוד 
מתחילה  אקולוגית  חקלאות  לפתח 
את  יותר  עוד  שיגדיל  מה  להתממש, 

פוטנציאל היצוא. 

תוצרת  של  היצוא  את  להרחיב  במטרה 
פירות  כמו  טובה  באיכות  חקלאית 
הכנסה  עם  לשווקים  אורגניים  וירקות 
גבוהה ביניהם מדינות באירופה, סינגפור 

וסין, חשוב להרחיב את היצוא האווירי.

הדו״ח מזכיר את המעורבות הגדולה של 
בשיווק  ציבוריים  גופים  של  גדול  מספר 
החקלאי, החל ממשרד החקלאות, משרד 
אדמות  ועדת  והתעשייה,  הכלכלה 
והקרן   המים  חברת  המדינה, 
והיצוא  ההשקעות  לקידום 
מקשה  זה  ריבוי  מאזרבייג׳אן. 
על התיאום בין הגופים כמו גם 

על העברת המידע ביניהם.

מספקים  הקטנים  המשקים 
מהתוצר  מ-90%  למעלה 
החקלאי. הפוקוס של המדיניות 
במשקים  לתמוך  שמטרתה 
יוזמה  לקידום  הביא  הקטנים 
להקמת ״מרכזי רכש אזוריים״ 

פרטיים.  ומימון  יוזמה  על  שיתבססו 
תנאים  לפיתוח  יובילו  אלו  מרכזים 
ולצמוח,  להתרחב  לחקלאים  שיאפשרו 
לעיבוד  לייצור,  הנוגעים  חסמים  להסיר 

ולשיווק של התוצרת החקלאית.

ולנתח את שרשרת  לקדם  יש  זה  לצורך 
חיזוק  מידע,  הספקת  החקלאי.  הערך 
בחינה  העסקיים,  והקשרים  השחקנים 
שיפור  ורגולציה,  חוקים  של  מחודשת 
החקלאיים,  והשירותים  התשתית 
גישה  ידידותית,  עסקית  סביבה  בניית 
הנושאים  בכל  כאשר  וכדומה,  למימון 
האלו משרד החקלאות הוא שישחק את 
לשפר  חשוב  בנוסף,  המתאם.  תפקיד 
לפתח  את השקיפות במערכת הסבסוד, 
לנושאים  רגולטוריים  אמצעים  וליישם 

כמו מחירים, קואופרטיבים וכדומה.

 Country report: Azerbaijan, Hamza  *
 Khalilov, Namig Shalbuzov, Ramil
 Huseyn, Research Institute of
 Agricultural Economics, Azerbaijan,
AGRICIS TRADE, April 2015.  n



חקלאות חכמה - יעד אפשרי 
)Cyber( לפעילות סייבר

פעילות  את  להגביר  עלולה  החכמה  החקלאות 
הסייבר כנגד ענף המזון והחקלאות האמריקני.

 )USDA( האמריקני  החקלאות  ומשרד   FBI-ה
מעריכים כי ענף המזון והחקלאות האמריקני הופך 
שהחקלאים  ככל  סייבר  לפעילות  ויותר  יותר  פגיע 
מסתמכים יותר על נתוני דיגיטציה. בעוד טכנולוגיות 
חכמה/ חקלאות  )כלומר  המדייקת  החקלאות 

מדייקת, הכוללת את השימוש בסנסורים כדי למדוד 
גורמים התורמים לגידול היבול במטרה  ולפקח על 
לייעל את החווה החקלאית( מפחיתות את הוצאות 
החקלאים ומגדילות את היבולים, החקלאים צריכים 
להיות מודעים ולהבין את סיכוני הסייבר הקשורים 
את  המנהלות  חברות  כי  ולהבטיח  שלהם  לנתונים 
הנתונים שלהם, כולל כלי ניהול דיגיטליים, מפתחי 
יישומים וספקי שירותי ענן, מפתחות ועובדות עם 
הולמת  הגנה  הנותנות  מקוונות  אבטחה  תוכניות 

לפעילות סייבר.
הִאיּום - ריגול תעשייתי/חקלאי ויותר

הגובר  השימוש  כי  מעריכים   USDA-וה  FBI-ה
בטכנולוגיות חקלאות מדייקת עלול להגביר פעילות 
סייבר ממוקדת נגד ענף המזון והחקלאות האמריקני 
מתוך כוונה לגנוב נתונים מקוריים ומפורטים ברמת 
החקלאי. לדוגמא ניתוח נתונים גדול של גוף מורשה 
צבירת  של  החשיבות  את  מדגים  הממשלה  מטעם 
אחר  לעקוב  במטרה  המגדל,  ברמת  שהם  נתונים 
והמחירים.  היבולים  זמינויות  את  לחזות  ואפילו 
באופן דומה, פושעים יכולים לגנוב את הנתונים או 
משאבי  את  כדי לבחון  המנותח  המידע  את  אפילו 

החקלאות בארה״ב ואת מגמות השוק.
 The( ג׳ורנל  סטריט  הוול  דיווח   2014 במרץ  כבר 
המזון  ענף  כי  חששות  על   )Wall Street Journal
עם  ויותר  יותר  יתמודד  האמריקני  והחקלאות 
ושירותים  ציוד  מאמץ  שהענף  ככל  סייבר  פעילות 
המגדל,  ברמת  מידע  ומנתחים  מידע  האוספים 
לרבות מידע אודות הרכב הקרקע ויבולים - נתונים 
חקלאות  )כלומר,  לשתילה  המלצות  וכן  העבר  מן 

מדייקת(.
החקלאות  משרד  הודיע   ,2016 בינואר  ב-27 
מיקרוסופט  שבה  בתחרות  הזוכים  על  האמריקני 
ויבול  אקלים  נתוני  של  ״מאה  תחרות  במסגרת 
לציבור״ נתנה למתחרים מרחבי העולם לעצב עבור 
החקלאים כלי ויזואליזציה לנתונים. לדוגמא, הכלי 
המנצח בתחרות מאפשר למשתמשים לעקוב אחר 
מגמות הזמינות והמחירים של התוצרת החקלאית 
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כתב עת למדיניות, 
כלכלה ושיווק

לחקור  הייתה  התחרות  של  הכוונה  המקומי.  בשוק 
הייצור  על  גדולים  נתונים  מסדי  ולהפוך  לעבד  כיצד 
החלטות  לקבל  לחקלאים  המאפשר  לכלי  בחקלאות 

בנות קיימא שיש להן השפעה על אספקת המזון.
סיכוני סייבר  פוטנציאליים אחרים ברמת נתוני המגדל
יכולים  המגדל  ברמת  הנתונים  מידע,  לגניבת  בנוסף 
ופגיעה  כופר  דרישת  של  למקרים  ים  פגיע גם  להיות 
על  משמעותי  לאיום  הפכה  כופר  ת  דריש בנתונים. 
הפשעים  מבצעי  בארה"ב.  פרטיים  ואנשים  עסקים 
הקבצים  את  המצפינה  בתוכנה  משתמשים  האלו 

והופכת אותם לבלתי קריאים עד שהכופר משולם. 
האקרים אקטיביסטים יכולים גם להרוס נתונים מתוך 
מהנדסה  באורגניזם  השימוש  נגד  כ למשל,  מחאה, 

גנטית בחומרי הדברה.
ביותר מפני איומים אלה הוא  אמצעי ההגנה החשוב 
צריכים  הגיבויים  הנתונים.  להחזרת  ותכנית  גיבוי 
לא  שההאקרים  כך  ומאובטח  נפרד  במיקום  להישמר 

יוכלו להגיע אליהם בקלות דרך הרשתות המקומיות.
אגף  לחקירות,  הפדרלית  הלשכה   -  FBI-ה מקור: 

סייבר, 31 במרץ 2016.

מרוקו מוסיפה כחול למגוון 
הפירות הגרגריים שלה

הגרגריים  הפירות  גידול  של  פיתוח  תכנית  במסגרת 
)תותי שדה, פטל, אוכמניות וכדומה(, מרחיבה מרוקו 
את שטחי הגידול בשנים הקרובות. מרוקו תוכל להפוך 
עבור  גרגריים  פירות  של  שמעותי  מ הספקה  למקור 

אירופה. 
קרוב ל-5,000 דונם של אוכמניות נשתלו במרוקו כאשר 
התכנית היא להגיע ל-30,000 דונם עד שנת 2020 עם 
כרגע  הגידול  עונת  טון.   30,000 של  יצוא  פוטנציאל 
מתרכזת באפריל, בדומה לתקופה בספרד, אך קיימת 
אפשרות שהעונה תוקדם לאחר שזנים מוקדמים יותר 

שנבדקים כעת יתחילו להיכנס למסחר.
.FRuiTROP ,2016 מקור: ינואר/פברואר

בצילום משמאל: אריזת 
אוכמניות הנמכרת 

כ״חטיף״ פירות 
טריים בעמק הדואורו 
)מזרחית לפורטו( בין 

הכרמים הרבים והיינות 
המשובחים של האזור, 

פורטוגל, מאי 2016.
צילום: דיאנה קלמן. חבר האיגוד הישראלי 

לעיתונות תקופתית




