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 GLOBAL Xמחקרי קרנות הסל של

האגטק והחדשנות במזוןתעשיית הכירו את 

תפקיד מרכזי במעבר לתבניות ייצור וצריכה בנות  משחקיםוהחדשנות במזון  האגטקתחום 

 יותר.במידה רבה קיימה 

מבחינת צרכנים רבים, הזינוק במחירי התוצרת החקלאית והתרוקנות המלאים של נייר 

שיש לעיתים נדמה ביותר של שרשראות אספקה לחוצות.  ובהקהטואלט, הם הביטוי המ

 .התשואותהייצור החקלאי לבין  תהליכיהשונות ב התשומותמרחק גדול ופיצולים רבים בין 

אך מבחינת אחרים, הקשר בין הייצור לצריכה הוא ממשי מאוד, במיוחד כשמדובר בחקלאות 

 16%מיליון בני אדם, או  746-ל –מזון בתים קרובות במחסור יובמזון. קשר זה מתבטא לע

דבר   1לא הייתה בנקודת זמן זו או אחרת, גישה למזון בכמות מספקת., מאוכלוסיית העולם

, משום שתנאי מזג אוויר קיצוניים פוגעים ביבולים ובעקבות פרנסהגם באובדן  מתבטאזה 

זאת בהכנסות החקלאים, חלקית בשל אותן שיטות שפעם עזרו להם לשגשג. למרבה המזל, 

והחדשנות במזון מציעים פתרונות שמסוגלים לגשר על פני פערי הייצור  (AgTech)האגטק 

 .תיתלצמצם אירועים קיצוניים כגון שינויי אקלים והידרדרות סביב ,ומצד שני ,והצריכה

חדשנות במזון יכולים לסייע בפתרון שני הצדדים של הכיצד האגטק ו נסקורבעבודה להלן 

 משוואת הייצור והצריכה בני הקיימה.

נקודות עיקריות

 "המעורבות בחקלאות כגון אלה  ,ושיטות עיבוד קרקע "טכנולוגיות משבשות
, רובוטים ומחשוב חקלאי, חקלאות בסביבה מבוקרת וביוטכנולוגיה חקלאית יקתימד

קיימות.הואת  יחקלאה הפריוןיכולים להגדיל את 

 לצמצם בזבוז שמטרתן וטכנולוגיות  בשרחדשנות במזון, כגון חלופות של חלב ו
יו של המגזר על השפעותאת יכולות להניע שינוי בפעילות החקלאית, לצמצם  ,מזון

 .ביטחון תזונתי חוסרולסייע בצמצום מצבים של  סביבתו

שימוש בטכנולוגיה כדי להשפיע לטובה על בני האדם, כדור הארץ והרווחיותאגטק: 

חקלאות מודרנית משמעותה מספר רב של מערכות שקשורות זו לזו על ידי החוט המקשר 

, או Agroecosystems -של טיפוח צמחים וחיות משק. גורמים בעלי חשיבות מרכזית הם ה

", בני אדם ה על ידילצריכלעיבוד וסביבות ששונו כדי "לייצר מזון, סיבים ומוצרים אחרים 

, אך כוללות גם הפצת מוצרים וצריכת agroecosystems -קית להחופפות חל מערכות מזוןו

משמעותי  למעבר הובילל "החדשנות המשבשת"יכולה  ,אלההמערכות הבתוך  2,3מזון.

. בפרק זה, נחקור את התפקיד החשוב שיש לאגטק במעבר יותר ייצור וצריכה בני קיימהל

 זה.ה

שיפור היעילות בעזרת חקלאות מדייקת 

תנובת היבולים ואיכותם בין שדה לשדה ובין ההבדלים בעל  יםגורמים משפיע מספר רב של

קציר לקציר. יבול שגדל בשדה אחד עשוי לצרוך דשנים, קוטלי חרקים או תשומות אחרות 

שייתכן שלא יהיו דרושים ליבול בשדה אחר. שיטות החקלאות המסורתיות מתקשות לעקוב 

וי להוביל לשימוש בלתי יעיל במשאבים אחר משתנים אלה ולפעול לפיהם, מה שעש

 באה לפתור.הבעיה שהחקלאות המדייקת  ואופטימליות. ז-ולתנובות תת
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והאיכות של יבולים תוך חיסכון בתשומות  את התנובהמבקשת למקסם  מדייקתחקלאות 

כגון מים, דשן, קוטלי מזיקים ועבודה. גורמי מפתח בתחום זה הם האינטרנט של הדברים 

(IoT)  והבינה המלאכותית(AI) בעזרת טכנולוגיות אלה יכולים החקלאים לנטר ולטפל .

 Variable Rate בצרכים המדויקים של יבולים וחיות משק ספציפיים. מושג זה ידוע בשם 

(VRA) Application 4 לחות ל בנוגע. כיצד זה עובד? חיישנים רושמים ומשדרים נתונים

 ימציות הקרקע, ספיגת המים, בריאות הצמח/בעלהקרקע/רמות החומרים המזינים, חו

 GPSנתוני  והבינה המלאכותית משתמשת במידע זה ומוסיפה ל 5החיים, מזג האוויר ועוד.

 למעשה: הלכה כדי ליצור הוראות מדויקות לחקלאים או לרובוטים חקלאיים. כך זה  נראה

 

  מכונתSee & Spray  מתוצרתJohn Deere  של חקלאי מסוים משתמשת
מעבדת  AIכדי לבדוק ולשדר נתונים על סביבתה. תוכנה מבוססת  RGBבמצלמת 

למכונה  ונותנתעשבייה, ליבולים  ת ביןמבדל ,את הנתונים שהתקבלו מהמצלמה
בשימוש  77%הוראות לרסס רק את העשבייה, מה שמאפשר להשיג הפחתה של 

 6בקוטלי עשבים.
 בתכיפות  דימות של לוויינים שמצלמים את החווה שלו חקלאי משתמש בשירותי

מעבדת את התמונות ומזהה שהיבולים באחד השדות קטנים יותר  AI. גבוהה
וירוקים פחות מיבולים דומים בשדה אחר. החקלאי משתמש במידע זה במשולב עם 

 האלה. יבוליםהשיטת הפעולה המיטבית עבור  ינתוני הקרקע כדי להחליט מה
 

 

 

 

. הביקוש למוצרים הגדלהכדי להאכיל את אוכלוסיית העולם זו רמת הדייקנות הנדרשת 

 יןוא ,2050 -ל 2012בין השנים  50%שהגידול יגיע עד כדי  הערכותחקלאיים עולה. יש 

ניצול המשאבים ובהשפעות הסביבתיות של השיטות החקלאיות בפגיעה בלזלזל 

בעולם, מהקרקע הפנויה  43% תופסותמערכות חקלאיות  7לנוכח הערכות אלה.המסורתיות 

 18.4%-יות לאואחר מהמים המתוקים בעולם 2/3הן צורכות כמעט , שאיננה מדבר או קרח

 8,9מפליטות גזי החממה.

 

  מדייקתאימוץ טכנולוגיות של חקלאות האחרונות נראית האצה בבשנים 

 טכנולוגיות מדייקות: דיווח על אימוץ סקר

 )באחוזים של משטח מכוסה(

 תמונות מלוויין או מהאוויר

 חשמלית של הקרקע מוליכותמיפוי 

 נהג אוטומטי

 כלי טיס בלתי מאוישתמונות מ

 חיישני כלורופיל / ירוק

 או מקטעיםסגירת שורות 

 דגימת קרקע של חלקה או אזור

 ניטור תנובה 

 בקרי ריסוס

הנתונים לעיל הם תוצאה של סקר שנתי של קמעונאים בתחום החקלאות שנשאלו: "באיזה אחוז  הערה:

 . 169מסך כל השטחים באזור שלכם אתם משתמשים בשיטות להלן?"; מספר המשיבים: 

 Purdue University, Croplife Magazine, August 2020מקור: 
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 16%-ההערכה היא ש –מצד שני, שיעור משמעותי של יבולים לעולם לא עוזב את החוות 

 10בחוות. מבוזבזמיליארד דולר,  15ממשקל המזון המבוזבז בארה"ב, המייצג תוצרת בשווי 

ליבולים שאבדו בשל מחלות, מזיקים וגורמים אחרים, אם כי יש מכך חלק גדול ניתן לייחס 

 חקלאים רבים זורעים יותר מדי כדיגם יבולים שלא נקצרו או שהושלכו בשל עודף תוצרת. 

 נפטרים לאחר מכןו ,פוטנציאלילפצות על אובדנים ו/או כדי לענות על ביקוש בלתי צפוי 

חקלאות מדייקת מייצגת  11עודפים, משום שזו האפשרות הכדאית ביותר מבחינת כספית.מה

ניחושים בזבזניים וממטבת תשומות ותשואות  מונעתפתרון אפשרי לבעיות אלה, היא 

 חקלאיות.

 

 10.7-ל 2020-מיליארד דולר ב 5.3-דייקת צפוי לגדול מחקלאות מ לשלי השוק הגלוב

אנו  12. 12.3%של  )CAGR(שיעור צמיחה שנתי מצטבר  ,כלומר .2026-מיליארד דולר ב

שיטות ייצור בנות קיימה בגדל והולך למוצרים חקלאיים והצורך הדחוף המצפים שביקוש 

יעילות -בעלי עניין שואפים למזער איעל רקע העובדה ש ,צמיחה זו גם בטווח הארוך ויניע

והשפעות חיצוניות שליליות. הכנסות מבוססות חקלאות מדייקת ופוטנציאל לחסכונות 

כספיים בטווח הארוך, ימריצו כנראה אימוץ של טכנולוגיות אלה על ידי היצרנים, במיוחד 

ם מראש וחידושים שיש להוציא סכומיהאת  ןלנוכח העובדה שהיתרון שבגודל מקטי

יכולות חדשות. אימוץ האינטרנט של הדברים על ידי הצרכנים  מספקיםטכנולוגיים 

 מגזרית למגמות אלה.-מייצגים רוח גבית בין 5והשקת רשתות דור  והתעשייה

 

 

 

 בהקשרים חקלאיים חשובמבברובוטיקה ו שימוש

זה הדימוי ה ולם כיוםעבודה פיזית קשה. אכעבודה חקלאית מצטיירת  ,בדימוי המסורתי

. התפוצה הרחבה של הרובוטים והתהליכים הממוכנים בחוות, נחלת העברוהופך ל פוגגמת

של  המטרהשהחקלאים מטפלים בשדות יותר ויותר מאחורי לוחות בקרה.  המשמעות

העבודה החקלאית ולסייע בחיסכון של תשומות  ןלהגדיל את פריוהיא טכנולוגיות אלה 

 חקלאיות, במיוחד כשהן מיושמות לצד טכנולוגיות של חקלאות מדייקת.

יישומים. למשל, רובוטים המשמשים של רובוטים חקלאיים ויש להם מגוון יש מגוון של 

 ייםחקלא םטרקטורים ללא נהג וכלי תרתים קרובות בצוילע מופיעים לטיפוח יבולים

 , להערכתנו2026עד שנת  שוק החקלאות המדייקת יכול להכפיל את עצמו

 שוק החקלאות המדייקת )מיליארדי דולר(

על הערכות של מספר צדדים שלישיים  Global Xהגרף לעיל מבוסס על ניתוח שביצעה הערה:  

 (; *תחזית.2020)שנת בסיס= 2020המבוססות על הנחות לגבי סוף שנת  2021שפורסמו בשנת 

 Grand View Research, Mordor Intelligence, 360 Research Reports, Global X ETFs, Julyמקור: 

2021 
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)בין אם הטרקטור אוטונומי ובין  על ידםאוטונומיים, שנבנו כחלק מכלי רכב אלה או נגררים 

כדי לנווט באופן עצמאי  GPS-, וAI(. רובוטים אלה משתמשים בנתוני חיישני ראייה, אואם ל

כפי שהוגדרו על ידי מערכות של חקלאות מדייקת ו/או היצרנים. משימות  ,משימות ולבצע

 בעלירובוטים אך יש גם וניטור יבולים, גרירה עיבוד קרקע, כיסוח עשב,  :כוללות אופייניות

, Harvest CROOזרועות מיוחדות ואמצעי אחיזה המאפשרים להם לגזום ולקצור יבולים. 

הפעילות מהחברות  70%-בה השקיעו יותר מאפ שבסיסה בפלורידה ש-חברת סטארט

, AI-תות שדה באמצעות חיישני ראייה ו ללקטבתחום תות השדה, פיתחה רובוט שיודע 

כלי  13כדי לקטוף אותם. "צבתות" 96שבעזרתם הוא יודע לזהות תותים בשלים ולהפעיל 

כתב"מים יכולים גם הם לסייע בגידול תוצרת.  ,חקלאייםטיס בלתי מאוישים )כתב"מים( 

ריסוס קוטלי עשבים לטסים באופן אוטונומי והיצרנים משתמשים בהם בדרך כלל לזריעה, 

 ניטור היבולים מלמעלה.לו

 

 

 עובריםרובוטים של גידולים חקלאיים נמצאים עדיין בשלבי אימוץ ראשונים, אך היצרנים 

אליהם בקצב מהיר משום שהם הולכים ונעשים זולים יותר וחידושים טכנולוגיים משפרים 

את ביצועיהם. אנו מצפים שמגמה זו תימשך על רקע העובדה שהגידול במחסור בכוח אדם 

ניצול חסכונות של גודל. יש להניח  עודדיםמ יהלאות והזדקנות האוכלוסילעבודה בחק

על רקע העובדה  ,לרובוטיםעוד יותר את הביקוש  יגדילועם חקלאות מדייקת  תשסינרגטיו

 החקלאישהיצרנים שואפים לאופטימיזציה של הפעילות שלהם מקצה לקצה. בנוסף, למגזר 

במחלבות כבר  פועליםרובוטים  –יות ממוחשבות טכנולוג שליש היסטוריה של אימוץ מוצלח 

ששוק  תחזיותע מניעים אלה, יש קיום. על רכשנים והשימוש בהם גדל גם  25-יותר מ

 5.4לעומת , 2026מיליארד דולר עד שנת  21.1 שווי שלהרובוטים החקלאיים יגיע ל

 14. 25.5%של  )CAGR(, גידול המייצג שיעור צמיחה שנתי מצטבר 2020 -מיליארד דולר ב

 

 גידול יבולים בסביבה מבוקרת

 

שדה החלפת  פירושה, הידועה גם בשם חקלאות מקורה, (CEA)חקלאות בסביבה מבוקרת 

. חקלאות בסביבה מבוקרת מוגדרת כגידול צמחים ומוצריהם בתוך מבנים הפעולה החקלאי

 פיויותר בשנים הקרובות, ל 2גדול פי המכירות השנתיות של הרובוטים יכולות ל

 INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS-ה

 מספר רובוטים שנמכרו

'( המפרסמים 20-' ו19, 2018שנתיים ותקצירי מנהלים ) IFRם שלעיל נאספו באמצעות ניתוח דוחות הערה: הנתוני

.   2019מתבססות על הנחות מסוף שנת  IFRהערכות נתוני סוף שנה מהשנה שקדמה לפרסום. תחזיות הדוח האחרון של 

 *חזוי

 International Federation of Robotics (IFR), Global X ETFs, 2021 מקור:
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חוות מקורות שבהן ערמות של  ןשל סביבה מבוקרת. מבנים אלה כוללים חוות אנכיות, שה

בתוך מכולות משלוח; חממות; יבולים מסודרים אנכית; חוות מכולות, שהן חוות מקורות 

היא כוללת והאגטק,  בתחוםנושא -תת אהיהחקלאות בסביבה מבוקרת  15וחוות מיקרו.

 טכנולוגיות ומערכות השואפות להשיג אופטימיזציה של גידול צמחים או דגים בתוך סביבות

 מבוקרות ולהקטין את הצורך והשימוש בתשומות חקלאיות.

 

 לשיטות גידול חדשניות הדרךהחקלאות בסביבה מבוקרת פותחת את 

  (Aquaponics) אקוופוניקה  (Hydroponics ) הידרופוניקה
  הצמחים גדלים בתמיסה מבוססת

עשירה בחומרים מזינים,  ,מים
 במקום בקרקע

 יותר  20 חוות הידרופוניות יעילות פי
מגידול בקרקע במונחים של שימוש 

 במים / חומרים מזינים

  דרך  הזורמיםהצמחים גדלים במים
 דגיםי מערכת אקולוגית של מכל

  פסולת הדגים מייתרת את הצורך
בשימוש בחומרים כימיים ומספקת 
 חומרים מזינים טבעיים מתחדשים

  

השיטה ) ((Geoponics גיאופוניקה (Aeroponics) אירופוניקה

 המסורתית(
  הצמחים תלויים באוויר שורשי

ומרוססים בתמיסות עשירות 
 בחומרים מזינים

 ,חמצן  אספקת אין צורך במים רבים
להמרצת ספיגת החומרים  הקבוע

 המזינים

  .גידול מסורתי, אך תחת קורת גג
הצמחים גדלים בקרקע ששומרת על 

 מזיניםהחומרים המים וה

  יעילה פחות מהשיטות האחרות, אך
במסגרת הסביבה  אפקטיביתעדיין 

 המבוקרת
  Pitchbook, Global X ETFs, 2021מקור: 

 

תנאי רק בקיים הרעיון שחקלאות יכולה להת קוראת תגר עלהחקלאות בסביבה מבוקרת 

מקום, יכולים לגדל מזון איכותי בכל  CEA-קרקע ומזג אוויר מתאימים. יצרנים שעוסקים ב

ועד למרתפים עירוניים. למצב זה יש פוטנציאל לחזק  ם קשיםקליזורי אהחל ממחסנים בא

כלכלות מקומיות ולמזער פסולת והשפעות שליליות על הסביבה, המיוחסים בדרך כלל 

וחומרי שימור. אך חשוב מכול, זו שיטה שיכולה לסייע בהאכלת  עודפותלתעבורה, אריזות 

. כאמור לעיל, חלק גדול מהקרקע הפנויה מקרח וממדבריות אוכלוסיית העולם הגדלה

ידי ימ פתרוןה עמצי CEA-וההפנויים הולכים ואוזלים,  יםהשטח ,משמש לחקלאות. כלומר

 16מגמה זו. ה שלהאטהמאפשר 

 

 יכולות גם לסייע בהקטנת תרומתה של החקלאות למשבר המים הגלובלי. CEAשיטות של 

והחקלאות האנכית מציגה פתרון , קיצוני באופןשיטות הגידול הנוכחיות הן עתירות מים 

בחקלאות  תהמים הנדרשכמות מ 5%די לבעיה זו, משום שהיא דורשת רק ימי

 היא מערכת לולאה סגורה, ופירוש הדברכך היא מתוכננת. החקלאות האנכית  17המסורתית.

וכל כמות עודפת פשוט נצרכת על ידי צמחים אחרים במקום  ,שמים ממוחזרים באופן קבוע

, אין כמעט צורך בקוטלי יםמקור מותבמקו תקייםלהפוך למי נגר. כיוון שהחקלאות האנכית מ

מבחינת מזיקים או קוטלי עשבים. מזיקים וחומרים חקלאיים כימיים נמצאים במקום החמישי 

  18לדולר תשואה.ליטר מים  114-כ –בארה"ב  שימוש במים בתעשייה

 

והחקלאות בשטחים חיצוניים  ,חקלאות בסביבה מבוקרת צעיר עדיין לשאף שהשוק הגלובלי 

צליח ת CEA-עדיין מייצרת את חלק הארי של המוצרים מבוססי הצמחים, אנו מצפים שה

משום שיש קשר הדוק בין קיימות לבין נתחי שוק משמעותיים בעשור הבא. מדוע?  לכבוש

. בטווח הארוך, תוכל החקלאות בסביבה מבוקרת CEA-הוטנציאליים של היתרונות הפ

את רווחי היצרנים. הקטנת התשומות, יותר שטח ופחות מתווכים אמורים להיות  להגדיל

יכולים להרוויח  CEA-מתורגמים לעלויות מופחתות. ובצד ההכנסות, יצרנים המשתמשים ב

יבולים, חיי מדף ארוכים יותר למוצר, פחות  מחזוריהשנה, יותר עונות כל  במשךמייצור 

 19החזרות ויותר תזונה )שיכולה להתבטא בגידול בהכנסות(.
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צריכה החקלאות בסביבה מבוקרת  אךמבטיחים, אומנם נראים  לטווח הארוךהסיכויים 

מכשולים, בכללם עלויות המתקנים, המספר המצומצם של  מספרלהתגבר תחילה על 

השקעות המוגדלות בתחום זה מעודדות, ה ולםיצור בלתי עקבי. אויהמתאימים המוצרים 

הסתכמו  2020להתגבר על משוכות אלה. בשנת  CEA-ואנו צופים שמימון חדש יעזור ל

. 2019-מיליון דולר, סכום כפול מזה שגויס ב 929-ב CEA-ההשקעות של קרנות הון סיכון ב
20  

 

 
 

 

 

 בחקלאותתהליכים  לשיפורשימוש בביוטכנולוגיה 

 

תהליכים החקלאיים. ראוי במיוחד בשיפור מבטיחים גם הם ביוטכנולוגיה תחום החידושים ב

אורגניזם, או הבחקלאות, המוגדר כשימוש במידע מהגנום של  לציון תחום הגנומיקה

 21וחיות משק.יבולים בייצור והקיימות  הפריוןגנטי, כדי לשפר את  עמערכת שלמה של מידמ

אפשר פעילות ריצוף מבשני העשורים האחרונים ירדה עלותו של הריצוף הגנטי, מה ש

ות, משתמשות חברות שירותי . בתחום הבריאםיישומיביצוע סדירה בקנה מידה גדול ו

בנתונים גנומיים כדי לטפל בחולים ולהילחם במחלות משתמשות  הרפואה והפרמצבטיקה 

כדי להתמקד ולערוך  ,בדייקנות. עריכת גנים, למשל, מתבססת על מידע שנאסף מריצופים

 גורמי מחלה בגנום של החולה. למקטעים מוגדרים ש

 

ליצרנים דרכי  ספקגנומי מ דומים מאוד. למשל, ריצוףשל טכנולוגיה זו היישומים החקלאיים 

גידול ממוקדות ומדויקות יותר המאפשרות להעביר הלאה תכונות הקשורות לצריכת מים, 

חומרי הזנה ודרישות תאורה, כמו גם תכונות המשפיעות על תנובת היבולים ועמידות בפני 

נומי על מנת לזהות אילו גנים ו/או שילובים של מחלות. היצרנים יכולים להשתמש בריצוף ג

, יצרנים בנוסףגנים הם המתאימים ביותר למטרותיהם ולגדל את היבולים בהתאם לכך. 

כדי ליצור  ,אותן שיטות של עריכת גנים שבהן משתמשים בתחום הבריאותאת יכולים ליישם 

יבולים מיוחדים בעלי מאפיינים אופטימליים לגידול ושימוש בייצור המוני. שיטות אלה כבר 

עריכת גנים של אורז במטרה  :בהצלחה במחקרים. בין התוצאות הראויות לציון מיושמות

ויותר בחמש  3יכול לגדול פי שוק החקלאות האנכית עדיין בחיתוליו, אך 

 , לפי הערכותהשנים הבאות

 שוק החקלאות האנכית )מיליארדי דולר(

על הערכות של מספר צדדים שלישיים  Global Xהגרף לעיל מבוסס על ניתוח שביצעה הערה:  

 (; *תחזית.2020)שנת בסיס= 2020מבוססות על הנחות לגבי סוף שנת ה 2021שפורסמו בשנת 

 ,Grand View Research, Expert Market Research, 360 IResearch Reports, Global X ETFsמקור: 

July 2021 
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ליצור גרגרים גדולים וכבדים יותר; עריכת יבולים כך שיכללו חסינות מפני גורמי מחלות 

; שיפור הפרופיל התזונתי של עגבניות, תירס, תפוחי אדמה ועוד; ועריכת יבולים םמסוימי

תרכובות בעלות ערך רב יותר לייצור נייר, דלק,  שאינם מיועדים למזון כדי שיוכלו לייצר

 22פלסטיק ועוד.

 

 חדשנות במזון: בניית מערכות מזון לקראת העתיד

 

 מחוללים מהפכה כוללת בתחוםבזבוז פחתת הטכנולוגיות לחלופי והמזון ה תחוםחידושים ב

הן גם . כשלעצמן, התפתחויות אלה משפרות את הקיימות של צריכת המזון. מזוןהמערכות 

, בכך שהן מאפשרות שימוש בחלק גדול יותר של היבולים עם האגטק הסינרגי מקיימות

כמזון, תוך הקטנת הבזבוז של תוצרת חקלאית והפחתת ההשפעות החיצוניות המזיקות. 

 חידושים כאלה.כמה  נבחןבפרק זה 

 

  
 

 )וטעימות יותר(יותר מבוקשות נעשות חלופות של בשר וחלב 

 

לאורך ההיסטוריה אוכלוסיות צרכו חלופות של בשר וחלב כמוצרי מזון מהצומח או 

. חלב קוקוס וחלב שקדים משמשים זה יותכתחליפים של בשר וחלב כדי לענות על מצוות דת

אלפי הם בני כגון טופו,  ,ומאכלים מבוססי סויהזמן רב כרכיבים הכרחיים במספר מטבחים, 

צמחונית התנועה בהשפעת התה בצמיחתו של השוק למוצרים אלה זח 20-שנים. המאה ה

מערכות מזון  "שיבוש"לא בהכרח בסדר הגודל הדרוש לך אחרות, אתזונה והגבלות  הגדלה

 .עדים לשינוי תפיסתי בסיסי בתחום זהקיימות. אולם בימים אלה, אנו 

 

בעולם מתמודדות עם התערערות גוברת של הביטחון שונות כאמור לעיל, אוכלוסיות 

התזונתי בזמנים שבהם משאבי טבע מידלדלים, הביקוש להם גובר, ואקלים כדור הארץ 

בכל אלה.  אשמות במידה רבההולך ונעשה קשה יותר. באופן אירוני, מערכות המזון שלנו 

 80%-כומוצרי בשר וחלב הם האשמים העיקריים. , משאביםעתיר תהליך ייצור מזון הוא 

 ותמשמש ןמה 85% ,משמשות לתהליכי ייצור מזון מחיות משק  מכל האדמות החקלאיות

מכל האדמות החקלאיות משמשות  43%-כ) גידול מזון לבעלי חייםוהיתר ל 23לכרי מרעה

 המחשהמערכת המזון, 

 ייצור

איסוף 

 והפצה

 עיבוד מזון

קמעונאות 

 מזון

 צריכה

פסולת 

היפטרות / 

 חזורימ
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על ידי יבולים בכל ערך הקלורי המסופק המ 36%יות המשק צורכות ח 24.(לגידול מזון

 25העולם.

 

. מחקר שבוצע גם בהקטנת הקיבולתאך לא מדובר רק בניצול יתר של משאבים, אלא 

מפליטות גזי החממה הגורמים  37%-21%-לאחרונה מצא שמערכות מזון אחראיות לכ

לעובדה זו יש השלכות משמעותיות על ייצור המזון. מחקר אחר מצא  26לשינויי האקלים.

לאור  27. 2015-ל 1961בין השנים  21%-קלים הקטינו את הפריון החקלאי בכששינויי הא

, ברור שהמערכת הנוכחית 2050עד שנת  50%-העובדה שהביקוש למזון צפוי לעלות בכ

 28.מהפכניאינה בת קיימה וחייבת לעבור שינוי 

 

 
 

 

לתזונה טבעונית,  רוהעולם יעבתושבי . אם כל פתור את הבעיהחלופות לבשר וחלב יכולות ל

מנם דוגמה קיצונית, אך היא מציגה דרך וזו א 29. 75%-פחת בכיהשימוש החקלאי בקרקע 

 ,מחשבה מעניינת. חיות משק הן מתווכות של קלוריות: הן צורכות צמחים כדי לקבל קלוריות

זה נמצאות הקלוריות החיים הואנו צורכים מוצרים מן החי כדי לקבל קלוריות. באמצע מעגל 

של חיות המשק. מוצרי מזון מבקר, למשל, מכילים רק  וגידולןשהולכות לאיבוד בעת חייהן 

חלופות של חלב ובשר מדלגות על חוליה  30בהם. שקעהמתשומת הקלוריות שהו %1.9

 .זובלתי יעילה 

 

. הן מאשר אלה של העבר מתקבלות ומאומצות יותרבשר ליום לחלב וכהחלופות הקיימות 

מוצרי חלב חלופיים מיוצרים בעיקר מסויה;  –על צמחים בעיקר ממשיכות להיות מבוססות 

כגון אפונה,  ,צמחים עשירים בחלבון. שקדים; קוקוס; אורז; ולאחרונה, תמציות שיבולת שועל

טעימות יותר כיום קטניות וגם סויה, מהווים בסיס למרבית תחליפי הבשר. אלא שהחלופות 

סקר שנערך  דגש חזק יותר על בריאות וערכים בני קיימה.נהנות מו ,תר מבעברומגוונות יו

 53%-מצא ש International Food Information Council (IFIC) -לאחרונה על ידי ה

יותר אילו היה להם ידע מעמיק  ,בבחירות המזון שלהם יםמהצרכנים בארה"ב היו מפקפק

הצרכנים בארה"ב סבורים מ 80%-וכ ,מזון זהגידול השפעות הסביבתיות הכרוכות בעל ה

שההשפעות הסביבתיות השליליות של מזון המבוסס על צמחים נמוכות משמעותית מאלה 

מהצרכנים סבורים שהמוצרים המתוארים  40%-גם שיותר מ הראההסקר  31של הבשר.

 מעבר גלובלי לתזונה נטולת בשר יקטין דרמטית את השימוש החקלאי בקרקע

 =מיליארד הקטר(BH) החקלאי בקרקע, בסוגים שונים של תזונ שימוש

 ללא בקר, חלב, או עוף ללא בקר וללא כבש קיימת  תזונה גלובלית

 כר מרעה חיות משקמזון ל גידול מזון לאדם גידול

 J. Poore & T. Nemecek, Science Magazine, "Reducing Food'sמקור: 

Environmental Impacts Through Producers and consumers", February 2019; 

Global X ETFs, Our World in Data, 2021                              
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 32כמבוססי צמחים בריאים יותר.

 

חלופות מבוססות צמחים.  תר במכיריהמ מניעות גידולנראה שתחושות אלה, בין היתר, 

, 2020 -מיליארד דולר ב 7-מכירות מזון המבוסס על צמחים בארה"ב הסתכמו ב

מוצרי מזון  33. 27% -והסתכמה ב 1.5כשהצמיחה השנתית במכירות גדלה במכפיל של 

לעומת השנה הקודמת  168%-בגדלו מחים צביצים מבוססות  ות: מכירראשהובילו ב

-בשנה והסתכמו ב 45%-ו בגדליליון דולר, מכירות בשר מבוסס צמחים מ 27-ב ווהסתכמ

. מכירות החלב חזקהמיליארד דולר. גם למוצרי החלב מבוססי הצמחים הייתה שנה  1.4

מגמת אנו מצפים ש 34בהתאמה. 20%-ו 28%--ב גדלוצמחים ומוצרי החלב אחרים המבוסס 

קיימה  רב שפיתוח, במיוחד לאור העובדה תימשךמזון מבוסס צמחים הזינוק במכירות של 

 רשימת סדרי העדיפויות הגלובליים. מטפס במעלה

 

 
 

 

מאשר רק מזון מבוסס  גדול הרבה יותרלשוק המזון האלטרנטיבי העתידי יש פוטנציאל 

צמחים. מזונות חלופיים כוללים גם מוצרים מרכיבים שאינם צמחיים, אם כי רבים מחידושים 

אלה נמצאים עדיין בחיתוליהם. תחליפי בשר עשויים מחרקים ופטריות הם כנראה 

מיליארד בני אדם  2-דבר חריג, אך יותר מ כךלראות ב עשוייםהמתקדמים ביותר. רבים 

כמעט אינם זקוקים לקרקע ורק חרקים  35לם כבר אוכלים חרקים כמקור לחלבון.ברחבי העו

מעט מאוד מים, הם פולטים מעט מאוד גזי חממה, הם מתווכים קלוריים יעילים ביותר והם ל

אך  ,נכון להיום יש מספר מוגבל של חרקים המוצעים לצרכנים 36מייצרים מעט מאוד פסולת.

Barclays 37. 2030מיליארד דולר עד שנת  8-י החרקים יכול להגיע למעריכים ששוק חלבונ

  

 

 ן, אך הגם הן בעלות פוטנציאל מבטיחחלופות שגודלו במעבדות ושעשויות מבשר אמיתי, 

ת תרביות תאים לקיח. ייצור חלופות אלה כרוך ביותרמוקדמים  פיתוח נמצאות בשלבי

תהליך זה  38.לאכילהלבשר ניתן  והפיכתן )Bioreactor( בביוריאקטור, גידולן מבעלי חיים

בשנים  99% של הוא כרגע יקר מדי ליישום בקנה מידה גדול, אך העלויות ירדו בשיעור

לעומת השנה הקודמת במימון לבשר  510%עלייה של  נרשמה 2020ת בשנ 39האחרונות.

על סוגיו  צמחיםהנמשכה הצמיחה החזקה במגזר המזון מבוסס  2020בשנת 
 השונים

 (2020צמיחה שנתית של מכירות מזון מבוסס צמחים בארה"ב לפי מגזר )

מוצרי חלב  חלב מבוסס צמחים

 מבוססיאחרים 

 צמחים

 ארוחות צמחים מבוסס  בשר

 צמחים ותמבוסס

ואבקות  םנוזלי

חלבון מבוססי 

 צמחים

 ותמבוסס ביצים

 צמחים

 SPINS Natural Enhanced Channel, Global X ETFs, April 2021מקור: 
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לרדת עד פים שהעלויות ימשיכו ואנו צ .מיליון דולר 350 -ב םשהסתכ ,במעבדהשגודל 

צופים,  McKinsey & Company 40לשלב שבו אימוץ המוני של מוצר זה יהיה בר קיימה.

מיליארד  25-להגיע ל עשוי ותבשר שגודל במעבדהת, שוק ושאם הכול יתקדם לפי התוכני

 41. 2030דולר עד שנת 

ר חלופיים הם המחיר וקצב האימוץ. כפי שנאמהמזונות שוק ה לצמיחתהמכשולים העיקריים 

 הגדלת השוק, CleanTech: It’s All About Scaleקלינטק שפרסמנו לאחרונה, הבדוח על 

. חברות המייצרות מזון חלופי זקוקות  להון כדי "תרנגולתהביצה ומסוג "ההיא בעיה 

באמצעות יתרונות של גודל, אך הן זקוקות גם להון כדי לשפר להפחית את הוצאותיהן 

להרוויח מהכורח. אנו  צפוייםכמו בקלינטק, מאכלים חלופיים בל ולשווק את מוצריהן. א

ניצול  עקבבשל הצורך לצמצם את חוסר הביטחון התזונתי,  לגידול משמעותי בתחוםמצפים 

שלבים השאנו סבורים שאלה רק  שינויי האקלים. אף עקביתר של המשאבים הטבעיים ו

חלופיים, אנו צופים מסלול ארוך של צמיחה. להערכתנו, המזונות האימוץ תחום ב הראשונים

ואילו חלב חלופי מהווה  ,ממכירות הבשר המקומיות 1%-בשר חלופי מהווה היום פחות מ

 ת.והמקומי בממכירות החל 13%

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שוק משמעותי למזונות חלופיים בשלביהם המוקדמים ממתין נתח

 )מיליארדי דולר, משמאל( 2020מכירות מזון חלופי בשנת 

 נתח שוק )% מהקטגוריה(

 שוק הבשר

 מוצרי חלבשוק 

 בשר מוצרי חלב

 חלופיתאופציה  אופציה מסורתית

 Global X ETFs  הערה: הגרף משקף הערכות שחושבו על ידי

 Global X ETFs, Fitch Solutions, Oatly, Renub Research, July 2021מקור: 
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 "טכנולוגיות משבשות"אובדן מזון ופסולת בעזרת  הקטנת

 

ושימוש עתיר משאבים  יעילותכשלים ב לא רק בשל מערכות המזון הגלובליות הן בזבזניות

והוא אובד או  ,בתהליכי ייצור המזון. קרוב לשליש מכל המזון המיוצר אינו מגיע לצרכנים

מגוון טכנולוגיות להקטנת בזבוז  42מערכת המזון.השתלשלות מבוזבז בשלבים השונים של 

 בזבוז ברבים מהשלבים לעיל.הפחתת זון ומהבהגבלת אובדן  סייע ותמזון יכול

 

שרשראות  43כמחצית מכל אובדן המזון מתרחש בשלב ההפצה, האחסון והעיבוד/האריזה.

שנה בשל תעבורה ואחסון בלתי במיליארד דולר  400אספקת מזון מאבדות תוצרת בשווי 

טכנולוגיות " 44ור.ירבל של שרשראות קגוניהול כושל או מו לקויהנאותים, לוגיסטיקה 

אובדנים אלה.  בהפחתתכמו האינטרנט של הדברים והבלוקצ'יין עשויות לעזור  "משבשות

, על פערים תריעטמפרטורה ודליפות כדי לה כמוולים לנטר גורמים ותגים יכ IoTחיישני 

מעקב  על ידיהלוגיסטיקה. הבלוקצ'יין יודע ליישם אמצעי מעקב ניטור נכסים יכול לשפר את 

רשומות ונתונים אחרים ביומן רישום מבוזר המספק שקיפות מלאה בכל שרשראות 

האספקה. טכנולוגיות אלה מספקות לספקי הלוגיסטיקה תובנות מדויקות בזמן אמיתי על 

את התהליכים שלהם,  לדייק פעילות ההפצה שלהן. טכנולוגיות אלה גם מאפשרות לספקים

 זיהוי המקומות והזמנים שבהם מזון מתקלקל או נעלם. ידיעל באובדן מזון  להביא להפחתהו

 8.4מיליון טונות לשנה ולחסוך  3.3-שיפורים כאלה יכולים להקטין את בזבוז המזון ב

 45טריליון ליטר מים, ובתוך כך גם לצמצם את הפליטות לאטמוספרה. 2-מיליארד דולר ו

 

מורידים . הקמעונאים ודות המכירהבנקמזון גם  למנוע בזבוזטכנולוגיות מתקדמות יכולות 

בתקווה למכור אותו לפני פקיעת המועד  ,תים קרובות את מחירו של מזון ישן יותרילע

מיליארד ק"ג מזון בכל  19.5האחרון לצריכתו. למרות זאת, מרכולים ממשיכים להשליך 

ינטרו חיישנים שעל ידי שימוש באלה הפסדים היכולים לחסוך חלק מה AI-ו IoT 46שנה.

להשתמש בהם כדי לספק תמחור דינמי ולהקטין רכישת  היכול AI-ש ,נתונים לגבי טריות

 מלאים עודפים.

 

 

 הצרכנים חייבים להצטרף אל הקמעונאים ואל שירותי המזון 

 בזבוז המזון פחתתבה

 בזבוז מזון גלובלי לפי קטגוריה

 במיליוני טונות( 2019 -)ממוצע שנתי בק"ג לנפש; סה"כ ב

 בזבוז שנתי ממוצע של מזון

 )ק"ג לנפש(
 2019 -סה"כ ב

 )מיליוני טונות(

 קמעונאות שירותי מזון משק בית

 United Nations Food Waste Index, Global X ETSs, 2021 מקור:
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, ובהיעדר פעילות כלשהי לתיקון 2050יליארד נפש בשנת מ 10-כשאוכלוסיית העולם תגיע ל

סבורים שיש מקום לאופטימיות.  ואולם אנ 47גדול.לימשיכו המצב, הבזבוז ואובדן המזון 

להקטנת הבזבוז יהיו יתרונות משמעותיים בקצה העליון של השרשרת, דבר שיקטין באופן 

על ישפיע גם אולי ו כות המזוןטבעי את ההשפעות החיצוניות השליליות הנוכחיות של מער

מזון יכול להקטין ובזבוז באובדן  50%של  צמצום, FAOהביטחון התזונתי. לפי מחקר של 

יכולה לשמש תמריץ למקבלי זו עובדה  48. 6-16%-סביבה בבהחקלאות  פגיעה שלאת ה

. החסכונות כול להפיק מכך תועלתמגזר הפרטי יהגם וההחלטות במגזר הציבורי, 

ליצרני מזון, חברות תת רווחיות ולההמשמעותיים המוזכרים לעיל יכולים לשפר את 

 להקטין את הבזבוז והאובדן בפעילותם העסקית. תמריץ לוגיסטיקה, ספקים וקמעונאים

 

 במזון  ידושיםהשקעות באגטק ובח

 

מחסור במים הם בין האתגרים הקשים ביותר הו תזונתיהביטחון החוסר אקלים, השינויי 

באמצעות מערכות ומחזורים  הן ,זהבזה קשורים שעמם מתמודד העולם כיום. גורמים אלה 

מנציחה אותם. החקלאות שוהפעילות האנושית  ,אדם מעשה ידיבשל השפעות  והן ,טבעיים

מנם האדם מביא על ואש ,זה. משמעות הדבר היאהצומת הבמרכז  עומדותומערכות המזון 

, אך גם שהפתרונות לבעיות אלה נתונים בידיו. אגטק במו ידיו הצרות שלו רובעצמו את 

וחדשנות במזון מעניקים לנו את הכלים הדרושים כדי לטפל באופן משמעותי במשברים 

אלה. אנו סבורים שהשקעות בתחומים אלה יאפשרו למשקיעים לקחת חלק בתנועת השינוי 

טכנולוגיות "הפקת רווחים מההצלחה הפוטנציאלית של כדי בר קיימה יותר, תוך לכיוון עתיד 

 ושל החברות המציעות אותן. "משבשות

 

 נושאי משנה באגטק 

 משתמשים כדי להגדיל את היבולים ולהקטין  ןטכנולוגיות שבה  :חקלאות מדייקת
את רמות התשומות החקלאיות המסורתיות )קרקע, מים, דשן וכד'( במטרה לגדל 

 יבולים באופן רווחי/יעיל יותר.

 טכנולוגיות המשמשות לצמצום העבודה ותשומות רובוטיקה / מחשוב חקלאי :
 חקלאיות אחרות.

 

 אופטימיזציה בגידול  המאפשרותכות טכנולוגיות ומער :חקלאות סביבתית מבוקרת
או כמויות /צמחים/דגים ומשתמשות בסביבה מבוקרת כדי להפחית את סוגי ו

 התשומות הדרושות לגידולם.
 

 טכנולוגיות ביולוגיות/גנטיות המשמשות לשיפור הגידולים  :ביוטכנולוגיה חקלאית
 .תהחקלאי הוהתנוב

 
 נושאי משנה בחדשנות במזון

 

  בצמחים,  םשמקור : מוצרים המכילים רכיבים עתירי חלבוןומוצרי חלבחלופות בשר
ם מקורות חלבון מסורתיים חרקים, פטריות או תרביות של רקמות, המחליפי

 .ומוצרי חלב בשרשמקורם מן החי, כגון 
 

 להקטין את בזבוז המזון  ןטכנולוגיות ו/או מערכות שמטרת: הפחתת בזבוז מזון
    בשרשרת האספקה.
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 .יכולה להשקיע עשוי להיות מוגבל KROPהשקעות כרוכות בסיכונים, בכללם אובדן אפשרי של הקרן. מספר החברות שבהן 
מתאפיינות בתנודתיות רבה יותר. עשויות להיות רגישות יותר לגורמים המשפיעים על מגזר זה והן השקעות בעלות מיקוד צר 

השקעות בינלאומיות עשויות להיות כרוכות בסיכונים להפסד כספים בשל תנודות שליליות בשערי החליפין, בשל הבדלים 
שווקים מתעוררים כרוכים בעקרונות החשבונאות המקובלים, או בשל אי יציבות חברתית, כלכלית או פוליטית במדינות אחרות. 

 אינה מגוונת. KROPכמו גם בתנודתיות גבוהה יותר ונפחי מסחר נמוכים יותר. בסיכונים גבוהים יותר הקשורים לאותם גורמים 
 
 

( והן אינן נפדות באופן נפרד מהקרן. עמלות ברוקראג' מקטינות NAVמניות של קרנות סל נרכשות ונמכרות במחירי שוק )לא 
 את התשואה.

 
אות. פרטים אלה ומידע נוסף אפשר למצוא שקלו בזהירות את יעדי ההשקעה של הקרן, את הסיכונים, החיובים וההוצ

לפני  התשקיפים. אנא, קראו בזהירות את globalxetfs.com -המלאים או המקוצרים של הקרן, אשר ניתן להשיג ב בתשקיפים
 ההשקעה.

 
Global X Management Company LLC  הינה יועצת של קרנותGlobal X הקרנות מופצות על ידי חברת .SEI 
Investments Distribution Co. (SIDCO)אשר אין לה קשר ל ,- Global X Management Company LLC או ל- Mirae 

Asset Global Investments קרנות .Global X  אינן מקבלות תמיכה, המלצות, ואינן מונפקות, נמכרות או מקודמות על ידי
Solactive AG ו- Solactive AG ר לכדאיות ההשקעה בקרנות גם אינה מפרסמת כל התייחסות באשGlobal X אף אחת .

 .Solactive AG -אינה קשורה ל Mirae Asset Global Investments, או SIDCO ,Global Xמהחברות 
 

עבודה זו מייצגת הערכת שוק בנקודת זמן מוגדרת ואינה מתיימרת למסור תחזית לאירועים עתידיים, או ערבות לתוצאות 
 דע שבעבודה זו עצה מחקרית או המלצה להשקעה באשר לקרן או למניה מסוימת כלשהי.עתידיות. אין לראות במי
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