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 מצב השטחים , קצירי על  י שמשמדודקבלנו דווח כמו  בעבר  תחילת המפגש ב

ציר , ולקראת קהגידולים  שארותחילת קצירי תירס ו, בעיות לחות ,חיטה 

 סורגום .ה

  של  כירההמ מחירנושא את  סקר ועצת הכותנהמנכ"ל מ-אורי גלעד בהמשך

 מלחמת הסחר,  מתחת לעלות היצור בגלל  של אחרים הייתה הכותנה , המחכירה

 כרה במחיר יותר גבוה .. והמועצה מאמריקאית וסינית 

 צפי לם ישובע 2020כיוון שב ופטימיאורי אתנה תוכנית המזרע לגידול הכולקראת 

   ת הדונמים שמתכננים לגדל .בירידה בכמויו

היכן יתבצע ביקורת , באזור שלנו רלה קובעים )בהג  DCIאורי ציין שיהיה ביקור של 

 ב.קרת תהיה ביום ד הקרויוב

,  2018נים לרשת ביטחון לש ₪ון מילי 20ם של כדי להתמודד על הבעיות הוקצב סכו

  . לאקלפי ₪ 4.40לליברה לפימה  ₪ 5.25.  - 2019

  ליון. מי 20של הסכום הנותר מן הפונקציה  היא 2020רשת הביטחון לגובה 

 

 
 

 



 

 ספוא לגרעינים ולמ הגידול הקינואהסבר על מקד בהתהמפגש  עיקר

 

 הקינוא,מיגל שמתמחה בגידול ופון ממו"פ צ רובינוביץ רד"ר ליאו

 למספוא ה מתמחה בקינוא מופ צפון ומיגל   ד"ר אביב אשר

 

 ה בשנתיים האחרונות .הקינואול סיון הנצבר בגידיהנ תוצאות  להלן

 מזנק  םבעוללגרעינים  אה וקינהביקוש ל

 משמש ל: 

  ללא גלוטן ו מלא  חלבון ים מכיל זרעים @  

 רוב הזנים הגרעינים מרירים ,לכן צריכים לעבור שטיפה וליטוש ויבוש

 ם הצבעוניים יש יותר ביקוש יבירה . לזנל, גלידה ואף לטס: לים שמשמם הזרעי

 לדונםק"ג  250-300 היה היבול בגרעינים  ממוצע לא מסחרי , סיון ינחלקות ב

 ( 3.5%חלבון בקש )בחיטה יש כ10%-7%כ .ק"ג לדונם מאות עוד כמה  - הקש

  -דפו רהקש נחשב סופ                      

 שטיפה וליטוש ויבוש$ לק"ג אחרי  2-2.5בעולם רעינים גהמחיר לק"ג 

 לק"ג  ₪ 50 40בין בארץ מחיר ברשתות 

  –ולם בעבגידול למספוא סיון יאין  כמעט נמיץ חיטה , לתח תחליף  למספוא  @

  חומר יבש ( 28%קציר של ון חומר יבש )ט 1.2 היה כיבול סיון היבחלקות נ

  נתרן( ,)אשלגן המינרליםשל  רבה תכולהל בגל -דפו רסופ יםנחשב ץ והקשהתחמי

 

 ימי גידול  150גרעינים ל, למספוא  גידולימי ה  100 – ויוני ינוארזריעות 

 

יתרון , חיטה   בהשוואה לתחמיץטובה יותר  נעכלות ,חלבון 12.7% מכיל כ תחמיץה

 , אין צורך בהחלפת מנה ברפת בפסח.כשר  תחמיץ נואה שהוא קיהתחמיץ 

איכות רכב הקבוצת הביקורת , ל בהשוואה  משקלביפה  התה עליילים היעגבהאכלת 

   תה טובה.יגם היהבשר 

 

 

 2017ספטמבר אוקטובר   - 75מס  מפורט נתן למצוא בניר ותלם דווחומאמר 

 ובדי הפלחה ל ארגון עש )החוברות כבר באתר החדש

 

 

 גד"שגד"ש  גנותגנותהתארהתאר  הגידול,הגידול,  מדרכימדרכי      

 

 

 
 

        

 


