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 איסי אורן בשדות שעלבים                                                                              

 ,נושאו של כנס המגדליםהיה  "ותובנותרעיונות  –עיבוד משמר  "– לעובדה ולשומרה
 ., מתכנן שימור קרקע במחוז השפלה וההרידוןס-אורן בןרגון אבו ש שעלבים"רוח גדיאב 
 מהקרקעות 45%עולה כי  , מנהל התחנה לחקר הסחף,אלי ארגמן רונים שהעלה ד"נתמ 
 מצבהחקלאיות נתונות לסחף קרקע ברמה גבוהה עד חמורה. תפקידנו הוא לנהל את  

 היה, תוך בחינת ההשפעות ארוכות הטווח של ממשקי העיבוד והגידול. הכנס הקרקע
נחשפים  בספטמבר(, בה 13אדמה אהובה" )מוסף הארץ, קי זע"לפרסום הכתבה בעיתון הארץ  תאיםבעיתוי מ

בין  שיש לכונן הנכוןבישראל. בהחלט חומר למחשבה על האיזון  של החקלאות האינטנסיביתהרס ממדי הנזק וה
  .טבעהחקלאות וה

, (םימ)המכון לקרקע ו טל-ר אשר בר, השבוע, עסק בעקרונות דישון חנקן במטעים מאת ד"הנוטעיםכנס  – נוטעים 
דון סי-אורן בן ,)מנהלת אגף אגרואקולוגיה( טמפי ענת לוינגר םהשקיה במי קולחיהמערבי ל ו בגלילדתגובת אבוק

וזופילה. ההשתתפות המלאה של דרזבוב  –וד"ר ליאת גדרון על המזיק החדש בפירות צמחי כיסוי במטע  על 
 התודות לד"ר צפריר גרינהוט ואופיר אטינגר.. והרלוונטיות של המפגשים נייןהע, המגדלים מעידה כי על החשיבות

         , התקיים במועדון נושאיםשפע ים ומשתתפעמוס  נגב(-)משותף דרום מגדליםכנס               סיכום גידולי חורף

         לבודד  אהתי נלן הבלוניסיבועיקרו,  גידולי פלחה חורףבסיכום  ,מרכזו קיבוץ ארז.                                                
  שילוב ניסיון מצטבר  .הגידולים הבאהעונת אירועים, תובנות ומסקנות לקראת                                                
  מאד, פעמים רבות, רבות  דרכנו לעתיד. המאירים –ותצפיותמחקרים תוצאות ו                                               
  היותר נדמה שהדבר היחיד שנה, שונה מקודמתה.  כל  עייה.ות וייסהחקלאות היא נ                                               

 ....היכולת להרכיב ממשלה בישראל א ו, הבעת הזו חקלאותמורכב מ                                               
 ליליותנה הראשונות החלו להיקטף וגהכותשורות  – חילים תמ                                                  

 פרטים בהמשך... ה בצהוב.משטח המנפטצובעות את                                                  
  החצי שנתי של מגדלי הדרום. הכספידו"ח הוצג הפורום מנהלי הגד"ש ב – מנהלי גד"שמפגש 

 תה נסתרביכולת לשמור על איזון תקציבי. לנוכח המגמה, שאיננילית גמה שלע על מהמצבי דו"ח 
ה לאתגר. בפגישה הוצגו המלצות הצוות, ויציע מענוות שיבדוק את מבנה ההכנסות וההוצאות מעינינו, הקמנו צ

: נותבהתארגייה שהעפסיפס המרצפים את  ,בנושא. עוד הועלו נושאים שונים  הצעות ההנהלה ונערך דיון
לה אני חשיבות גדולים. טיול מגדו 2020עדים רגנות מטעים, מחירי תחמיצים, מחקרים, בוצה, מטרות ויהתא

והדרכים היכולת , על התארגנות המגדלים, מטרותיה, של כולנו ,רוך חשבון נפשמייחס ליכולת לעצור רגע ולע
 למנהלי הגד"ש( נשלחטוקול ופרה) לממשן

ג חהשי יק את להענהפעם החלטנו  הגשמת חלומות.  חדשה ואיחלנו לעצמנווד השנה הכוסית לכב ורמנה – חגל שי
לקחו  מנהלי הגד"שמכובדת. ונזקקים לקבל ארוחת חג טעימה ו קשישיםהמאפשר לאלפי  ,לפרויקט כרובית""

 משקי הדרום  יעובדשל  "למבצע עוגה"התוספו , ללוה . העוגותעוגות עם החזירווות קת אפיה ריובניתעמם 
 //:www.kruvitproject.org/https "כרובית  יקט כנסו לאתר "פרו . והועברו לפרויקט

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ותודה גדולה . דורות קיבוץתרומת ק"ג שום כתוש  010 כוארוז  ק"ג גזר 500צירפנו גם כ  העוגות לתרומת  - מרגש
 מאות מתנדבים וכמות מצרכים ענקיתשל מראה ה ."אלללקט ישר"הרימונים  תרומת  על קיבוץ גתלגד"ש גם 
 מרגש!!. ים של נתינה. , מעוררים השתאותגדולה יתנו כתרומה ובאהבהשנ

 ו חלקשיש לנים ונדע בעיניעם רגע של חסד ואור שראל, ביאנשים אלפי עוד  'תנויא', ישבו חגכאשר נשב לארוחת ה
 אלופים!! . חברתית -תודעה ערכית תבעלאיכותית מגדלים  קבוצתוצנעת( להיות שותף ליש בי גאווה )מ  .כךב
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