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 12,000המתוקים בעולם במהמים  3.5%אוקיינוס השקט, והימצאות ק"מ לחופי ה 3000עם רצועת חוף של מעל 

תנאים אידיאליים לפיתוח תעשיית חקלאות ימית ענפה ומגוונת. םבפרו קיימיהאגמים והלגונות שבשטחה,   

מיליון דולר בשנה, ואחראית באופן ישיר או עקיף  200במעל  כיום הימית בפרו מוערכתתעשיית החקלאות 

בהיקפים  ,זנים שונים של דגים, סרטנים, אצות ועוד 14בפרו מגדלים כ משרות במדינה. 102,000ליצירתן של כ

. בעוד גידול יםוכן כמויות גדולות של צדפות וחסילונ כמחציתם דגי פורל - טון בשנה 80,000שמגיעים למעל 

, צדפות וחסילונים נפוצים בוליביה-גבול פרויקקה על באגם טיט ובמיוחדפנים המדינה, אגמים בבהפורל מתרכז 

 ,בין הזנים החדשים יותר .Tumbesו Piura – בשני מחוזות בחוף הצפוני בעיקר באזור החוף, מחצית מהם

דגים אשר  ( וזני2014טון ב 5000) את דג האמנון ניתן להזכירהחל בשנים האחרונות ונמצא בעליה, שגידולם 

נמצאים בשלבי גידול ראשוניים לאורך  ,כמו דגי סול ואצות אדומותנוספים, זוני. זנים אגדלים באזורי הג'ונגל האמ

 החוף.

הינו בעל פוטנציאל גידול  זה ושוקמקורו בחקלאות ימית, כיום מייצוא הדגה של פרו  2%זאת, רק כל למרות 

תחת הגדרה בחוק כתחום בעל עדיפות לאומית. ,מגובה בדחיפה ממשלתית לאחרונה אףאשר  ,עצום  

 13,000מ ,מקורם בחקלאות ימיתהמיוצרים בפרו אשר  נרשם גידול בהיקף המוצרים 2015ל 2003בין השנים 

מיליון  34בשנים אלה גדל בהתאמה מ . הייצוא200,000מדברת על  2018אלף טון, והתחזית ל 130,000אלף ל

יחסית  )פר משקל( שמקורם בחקלאות ימית הינו רווחי הסקטור של מוצרים-כמו כן תת מיליון. 300מעל דולר ל

 10%אחראי לכהוא ממשקל הייצוא,  2%כ רק כאמור מהווה ודיג המסורתי, ובעודמוצרים המגיעים מהל

 מההכנסות.

-ניתן להזכיר כי  פוטנציאל רבהתחום הינו בעל גיבוש ההערכה לכך שבין הסיבות הנוספות ל  

 מקיימות תעשיית חקלאות ימית ענפה בהרבה, הגם כבר , צ'ילה ואקוודור, שכנותיה של פרו מצפון ומדרום

 מעטים יותר ומגוונים פחות.( הקטנה שמקורות המים שלהן )במיוחד של אקוודור

  'מצד אחד נשובי. נתון זה בעיקר באמצעות דגי הא ,בעולם של מזון לדגים 1פרו הינה היצואנית מס

למטרות צריכה אנושית שני, היות והדיג  בנושא האכלת הדגה של עצמה בעתיד. מצדמבטיח עצמאות 

נאלצת לייבוא זנים רבים של דגים. פתרון  , פרואינו עומד בקנה אחד עם הביקוש בשוק המקומי

 גידול דגים באמצעות חקלאות ימית מקומית.אלטרנטיבי לייבוא זה הינו 

 חוסר הוודאות שאופף את התחום בנושאים כמו מיסוי  במישור הרגולטורי, על מנת לפזר מעט את

עבר בקונגרס הפרואני חוק  2015ומתן רישיונות לגידול, באוגוסט  םהוצאה לדרך של פרויקטי, חברות

, 2015ן, ביוני לאומית. עוד קודם לכזה כבעל עדיפות  החקלאות הימית הלאומי, אשר קבע את תחום



וז חמיליון דולר בהקמת מרכז חדשנות טכנולוגית לתחום במ 5 הכריז כי ישקיע משרד הייצור והדגה

Punoמרכז גידול דגי הפורל. -אגם טיטיקקה  , אשר בתחומו שוכן 

 30בפרו הגיע אך זה מכבר, ב ופוטנציאל של תעשיה זהכרה בהאישוש המשמעותי ביותר ליתכן ו 

 40של הלוואה בסך לממשלת פרו , כאשר הבנק העולמי אישר סופית את העברתה 2017בינואר 

מיליון דולר למשך עשר שנים למטרת מימון של "התכנית הלאומית לחדשנות בתחום הדגה 

וצר הפרואני, מיליון דולר נוספים ממשרד הא 80בדמות   matchingכסף זה מקבל והחקלאות הימית".

 1984. כסף זה צפוי לממן 2022עד שנת  ליישום מיליון דולר 120כך שסך התקציב לתכנית עומד על 

משרות חדשות במדינה. על מנת לבזר  23,000ארגונים, וליצור דרכם  260פרויקטים חדשניים באמצעות 

כל אחד  המדינה, אשר ברחבי מחוזיים-על כמה שניתן את הביצוע, הכסף ינוהל על ידי שישה משרדים

 המחוזות בפרו. 24מהם יטפל בארבעה מחוזות מתוך 

 

בכל רחבי פרו, אולם אזורים מסוימים מצטיינים בקיום תנאים ויתרונות  מצויה ימיתהחקלאות התעשיית 

 המאפשרים גידול מגוון של זנים ובהיקפים גדולים במיוחד.

: )המפות באדיבות משרד המגודלים בפרו לפי מחוזות והיצורים הימיים את סוגי הדגים להלן מפה המתארת

 הייצור ודגה של פרו(

 

 

 

 



 

 

 בהתאם לזנים השונים:ומפה נוספת המתארת את אזורי גידולם 

 

 

 

 

לסיכום, כל הנאמר לעיל מלמד על הזדמנויות עסקיות אפשריות לחברות חקלאות ימית ישראליות, בסקטור 

משמעותי, כולל תקציבים ייעודיים לנושא, ומצד שני צמא לטכנולוגיות  בפרו אשר מצד אחד צפוי לגדול באופן

 חדשות אשר מצויות בידי חברות בישראל.


