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 ( התקיים השבועפירות ים תיכון , למייזם הזבוב )זבוב2019עונת סיכום  – מיזם הזבוב
 ליעילות ההדברה בשיטות הוצגו תוצאות המייזם המשותףבהשתתפות גדולה של נוטעים. 

 יחותמוכ י בהפחתת הנגיעות. שובבסניטציה בא לידי ביטו תמשךר המהשיפו, כאשר שונות
בה תועלות גדולות ולמעשה, רק כך ניתן להתמודד עם גיאוגרפית, יש -אזוריתהתארגנות ב םיידיהתוצאות ששילוב 

 המייזם.המקצועיות של המנהלות  –ליהודית ורדי וד"ר מרים זילברשטיין התודות  ת.אינו מבחין בגבולומזיק ש
כדי ישראל, חקלאי ת מאחדו טלביומאיר   פלחהואנוכי נפגשנו עם צוות ארגון עובדי האריה בוסק  -"גדולח ההא"

-רבגם אם כוונתנו לאיסוף נתונים . נתוני הגידולים שמוביל הארגוןאיסוף ל מהלךיתכנות הה ללמוד מקרוב על
שוואה וכדאיות, יש בנושא "הביג רכי הלצוים לצרכי מחקר והבנת תופעות וקשרים, לעומת איסוף נתונשנתיים 

 ניהול גד"ש השונות.ואתגר גדול לבניית פלטפורמה לאינטגרציה בין מערכות  להפקת תובנותדיר דאטה" מרחב א
 .לל"לרשות הכ"המגדלים להעמיד את המידע  ופתיחות מעל האתגרים הטכנולוגיים עומדת נכונות

            בכנס לקראתלים מגד 50כ  השתתפונה רו  הקו  בצל  – כנס כותנה ותירס
 פירט הנחיות לקראת זריעות תירס נועם עמיר. סורגוםותירס , זריעות כותנה 
 (מאירת עיניים)במצגת  איתן סלעהוסיף על ניסוי מונעי הצצה.  ואריה בוסק 

 איתן סלע                             עמיר נועם   כותנה זריעת ל יםלכל המההנחה ע                                                                       

                        נתוני סטטיסטי של ניתוח , הביא אריה סיוםוגם על סורגום. לפני                                                                        
 ר למשתתפים סיפ )חולתה( רמי לברן  .2019/18ת ומעונ חלקות הכותנה                                                                       

  בגליל העליון. תודה לצוות  שנות ניהול גד"ש 30 מ על תובנותיו                                                                       
 קורונה(משתתפים )שבינתיים לא מתרשמים מהלו , לרמיההדרכה                  אריה בוסק                            רמי לברן   

 נגב, עסק-מקצועי ראשון לפורום התארגנות מטעים דרוםמפגש  – התארגנות מטעים 
  בהדברה אסטרטגיות להתמודדות עם מזיקיםר אור שפרלינג( ודישון והשקיה בשקד )ד"ב

 היתורמט .אפשר"-האסור ואי"במסגרת לאתר פתרונות  .)ד"ר רקפת שרון(בשקד  משולבת
 העולים האתגריםלזקק את  ,המצטבר ממחקרים ם את המידען לאגו  ה תארגנותשל הה

 לחוקרים, מקצועיהרכז מה לניר קילמן התודות  תף מידע, תובנות ומסקנות.מהשטח ולש
 תקווה להצטרפות מטעי הנגב בהמשך. אני התארגנות חשובה זו.במגדלים כל הול והמדריכים השותפים

                                            ( GOWAN SEED  היום) סידס מגדלי האקלפי בחברת הזרעי לשנתמסורת היא קיום כנס   -יחיאל 
 ושרהויבמקצועיות ים ומביא מגדל, עומד בפני היחיאל טל, יהמטפח המיתולוגש ומסורת היא                            
  , איכויות הנדרשות בעלכותנה  זן טפחל ,מאמציו הבלתי נלאים. וסיכום הגידול ואיכויותיאת                             
 אקלפי כותנת מהכנס, לא מן הנמנע שאלפי דונמים של כפי שעולה כבוד אצל המגדלים.  מעוררות                            

דינה   ה נושא הרצאתה המרתקת של"איך להמציא עצמנו מחדש" הי .ליצוא זרעיםלגידול  יויה                            
ת שהוא אזור חּו. לצאת מאזור הנו  חיי היום יום של כולנו ובעיקר על יכולתנו לשנות לעתובנות עמוקות  .רוקסא

 ת. אה... והיה גם אוכל טעים ושי צנוע.נכּוה
מגוון ביולוגי(, בהשתתפות רט"ג, )עסקים שומרי  יז"ּב-ותפה בפרויקט "טבעשמועצת הכותנה  -סביבתי ניהול

שפה משותפת , תורבדהארצי שמטרתו יצירת ארגז כלים ל יילוטהחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה. פ
מ. . ישר כוח לשימיםיטבע והסכמות לפתרונות עם קונפליקטים בין החקלאות ו להתמודדעל מנת  ,ושיתופי פעולה

 (!בממשלת אחדותחקלאות וקיימות ) .BCI  תקניומשתלב עם  ,גד"שכלל ההנכון ל ,מהלךעל הובלת הכותנה 
 .2020 לספטמבר 8  ....'ביום ג נתראה  !הבחירות. אז הנה, הזכרתי אפשר שלא להזכיר אתאי  – נכונות בחירות

 :הבאשבוע 

  ,'להכין, אאטט: לשטוף כלים, לזרוק את הפח, לזההום בי (גם) לא לשכוחלגברים, . האישהיום   – למרץ 8יום א 

 להפסיק להחמיא לעצמנו. ו.... פרחיםלהביא , פרגןלב, לתת תשומת ל, שתף פעולהללהיות נחמד, סנדוויצ'ים, 

  13:30למרץ,  11, ד'יום  – צוות הדרכהפגישת 

 עד יעבור זעם הקורונה() את הסיורלדחות עם חב' דשנים, סוכם  תעצויהתילאחר  – ל.י.כסיור מגדלים ב. 

 "  רפי הדר   :צילום                                            וניצפהנגב ב חגיגה   המשך  את נבחן, בלי פאניקה אבל מתוך אחריות - שלום" ,נהרו  קו 
 הימים הקרוביםש, הערכה היא  להדבקות.החשיפה ולנו ש התכנסויות
 התפשטות תבלם.  בכל מקרה,ו הא ן"ו  עם לבדד ישּכ" היהניכתיבו אם 

 ודה, עבב ולהיערך בהתאם: מקיפההתפרצות  יש לקחת בחשבון

                                                                          שלום בריאות ו שבת     . בקהילהו במשפחהבמערכות החינוך, 

http://www.mhadarom.co.il/

