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                                                                                         לראות כדי להאמין

 ערמות השקדיםמכון הפיצוח החל השבוע בעבודתו. 
 . בשנים האחרונותהראשונות נערמות בפאתי המפעל

 הטיפול בשקדים. מערכיהמכון שדרוגים בכל עובר 
 , המאפשרות "זרימת"נפותין ערוך ההשנה שופרו לע

 אמנון צורפי               היבול באופן רציף ומקטינות משמעותית את הפגיעות
 !להיווכחו לראות מוזמניםברמה הגבוהה ביותר. פיצוח  –בשקד. לדברי "המקצוענים" 

 "להאיץ" או "לזרום"
הכותנה. העיכוב בהתפתחות צמחי הכותנה,  ם, ובראשהגידולים השונים מצבם של הוצגבפגישת המדריכים השבוע 

אביבי, העלה את הסוגייה, האם להאיץ בצמחי הכותנה לקטיף  שנגרם כתוצאה מזריעות מאוחרות ואקלים
, במחיר הסכנה לכניסת גשמים בקטיף. סיף יבול פוטנציאלילתת לכותנה "לזרום" ולהובמועדים המקובלים או 

  ים המלווים אותנו כל הזמן.ערכת השיקולמהיא חלק מ ים,וסיכוי ניםסיכוהערכת 
  פורום רכזי השקיה

 שמענו על תחזוקת . פורום רכזי ההשקיה, הפגישה אותנו עם חברת "נטפים"פגישת 
  תבקרניהול ומאת דובי סגל ועל מערכות  , בדגש על סתימות במערכת,השקיה מערכות

 אנו עניין ומועיל, לכל הדעות. מפגש מדוד. -אלי בן של נטפים, מאתהשקיה משולבת 
 משותפות תדיון בסוגיו ,ע בין הגד"שיםהפורום: העברת מידממשיכים בקו המנחה של 

המשמשת  ,קבוצת ווטסאפ "יעודית"  בכלל זה, ,והבקרה ההשקיה ,בתחומי הציוד מגווניםלנושאים וחשיפה 
 לתקשורת ישירה ורחבה. 

 ג'סקו, סמנכ"ל מ.  חברת ההשגחה, נציגי הזכיינים, המגדליםבהשתתפות  – אריאלה פלונסקי                
               קרההוהתקיים אירוע חה, רגון עובדי הפלוא , ד"ר משה קוסטיובסקיהחקלאות, צביקה כהן                              
    ,היתה אריאלה האחראית ,השנים האחרונות 19ב  מלאות.לג פרישתה עם אריאלה פלונסקיל                              
    שימשהזה,  הגרעינים והמכרזים במדינת ישראל. בתוקף תפקידה יבואעל  ,במשרד החקלאות                              
 למרות ניגודי האינטרסים טה, מלאי החירום והסכם הלינקייג'. החי לנושאכתובת הממלכתית כ                              

     ושקיפות, לשמור על יחסי אמון  , יושרההצליחה אריאלה, בהגינות בין הזכיינים לחקלאים,                              
, הרבה מעבר לנהלים והסכמים, בישראל החיטהגידול אריאלה ראתה את . ת עם הצדדיםוחברּו                              

וברכתנו  ה להערכתנו הגדולה. על כך ראויה על החקלאיםנ  ג  וה   עשתה רבות לשומרו, כחלק מערכי הציונותאלא 
 לומד את הנושא על בוריו.שנכנס לנעליה הגדולות ואיחולינו ליוסי, בדרכה "האזרחית" החדשה. הכנה, 

  שילוב בין חקלאות לערכים חברתיים

הציל  2018בשנת  ברעננה. ,לקט ישראל'הלוגיסטי של 'תנדבות במרכז החדשה בשילוב ה נאחל ברכות לשנההשנה 
אלף טון ירקות  15.5 -אירועים, מסעדות וכמיליון ארוחות מבושלות מבסיסי צה"ל, בתי מלון,  2.2כ  'לקט ישראל'

 עמותות.  200אמצעות נזקקים מדי שבוע, ב 175,000ופירות הנאספים כתרומה מחקלאים. עודפי המזון הועברו ל 
ת 'לקט ישראל', הרמת כוסית לשנה החדשה צגבמרכז הלוגיסטי ברעננה, לה , מגדלי הדרום,נפגש 11/9ביום ד', 

 .והתנדבות במיון ואריזת תוצרת חקלאית
 .יקרים מפז –השילוב בין נתינה לאיחולים, בין התנדבות להרמת כוסית לראש השנה, בין חקלאות לערכים 

              סגה . פ(TMB) לאן"ּב-ןימים סביב "המו  ע מטרק בן מספר בוחזרתי בסוף הש י...חזרת             רי"                       "צוות או    

                  תרמיל על הגבוהמורדות, ה סהטיפו ליה.לצרפת, שוויץ ואיטהנושקת , מ' 4,800בגובה                                             
    משותפת והנופים המשפחתית הלא הקהו מעוצמת החוויה  ,י הרגליים הדואביםרשריו                                            

    י מאין באתי ולאן אני חוזר. הביתה! .. לרגע לא שכחתאבל  .המשכרים שהושגו ביזע                                            
      תי "צריך" אז הייכי  ..ארץבכל כך גבוהים הרים  שאין אני מודה שטוב  ליבי,בסתר                                             

 לטפס עליהם                                             
 שבוע הבא

 , משקי הדרום13:30, לאוגוסט 12ב' , יום  –הצומח  פורום הגנת
 ()בתאום פרטני 13/8ג', יום  – גלעד ריאּו עם  מגדלי כותנה,ביקור 

 , משקי הדרום10:00, שעה לאוגוסט 14יום ד',   - כנס לקראת שילוך

 ת שלום שב                                                                           
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