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יסוי של נהבחלקת  ".אפרק  – מגדלי הזית נערך השבוע, בסימן "סוף עונת הקורונהסיור  – התארגנות מטעים 

. העולות ממנו והתובנות שנתי בהשקיית הזית-מהלך הניסוי הרבאת  גל-אלון בן, הציג ד"ר גילת חקררכז ממ
 מספר שנים מבצע  המחקרים שלנו(י אנ)טכ מנחם אליה  במתן המים לעצים! 30%חיסכון של כ המרכזית בהן היא 

והדגים את אופן הבדיקה בפני  עץבבדיקות שבועיות של תא לחץ למדידת מתח המים באדיקות ובדייקנות, 
מחקרי הופך לכלי שימושי בניסיון לחסוך -ות איך כלי מדעיכותב אחד המשתתפים, "מעניין לראהמשתתפים. 

 והטיפול במזיקי העונה. , הפעולות הנדרשותהנחיות לעונה הציג ,תארגנות המטעים(כז ה)ר ניר קילמן. במים"
 ניר קילמן                                       מנחם אליה מדגים עבודה עם תא לחץ                                                                                                                            ד"ר אלון בן גל   

 
 
 
 
 
 
 

השרב הכבד והארוך שפקד אותנו. עברנו  השפעות ועמדנו מקרוב על השבוע סיירנו בשדות שעלבים -גד"שסיור 
בעיבוד משמר. נוסף לפירוט  וכותנהדוריטוס ם, תירס בעמידות לפוזריולקת מבחן זני חימצה חבחלקות מללי, 
, שמחתי לדיון בקרב המשתתפים על סוגיות המדריכים והמגדל עבירווהצימוח, שה הטיפולים, מהלך העיבודים

 שאלות, ביקורת והערות לדיון ומחשבהאני בטוח שבהתמודדות מול השרב. מצה יוהסתייגויות בנושא השקיית הח
לאיתן תודה  .בפיתוח דיון מעודד מגדלים לקחת חלקאני . לכן שיפור והתקדמותמפתח להן  קצת אחרת ושונה,

 וגד"ש שעלבים על הסיור המוצלח. , איסי אורןעמירעם ונ, סלע
 Agro-Scoutצילום רחפן:                                                                                                                                   

                                          
 
 
 
 
 
   

גלוטן אך בפרמטרים של משקל נפחי וטובות איכויות החיטה . החיטה הולך וצובר תאוצהקציר  – אגהדה לסיב
תופעה פחות צפויה היא בחינת אחוז החלבון לפרסים. תופעה צפויה עקב ריבוי המשקעים העונה. מגבוליות 

קירת השוק שקיימנו עם עדי ! בסהמחיר. ציפינו לעליית מחיר, כמו גם לשיפור בשער הדולר. זה לא קורה, בינתיים
ק העולמי כתוצאה מאירוע הקורונה בעולם. לדעתו השו ים(, עולה תמונה מעורפלתהגרעינפנחס )הברוקר בבורסת 

והחשש מגל  הגבוההמיתון הכבד, האבטלה , הגרה חדשה, אולם התחלואה הגואה בברזיל ורוסיהמנסה לחזור לש
אך, לדבריו,  ,תיקון כלפי מעלההפסדים בהמחצי על  סה פיצתהורהבם נקורונה שני, מעיבים על ההתאוששות. אומ

 .. ואנחנו... נמשיך לעשות חקלאות מיטבית ולקוות לטובבין הכלכלה הריאלית לבין הכלכלה הפיננסית קיים ניתוק
 מבצע כרובית                                            
 בהכנת , התנדבנו לעזורהקרב לקראת חג השבועותחיברנו לב לנפש.                      
 -ארוחות חג  נבשל ונחלק באהבה, ". כותבת רוית כרוביתארוחות חג                                       
 בר בקשישיםמדו ....... עד פתח הבית, לקשישים רבים ברחבי הארץ                                       

 "גילם או מחלתם ומשפחות אשר אינם יכולים לבשל בעצמם, מפאת                                       
 הבאנו ארגזי קרטון גדושים בעוגות, פשטידות ופסטות שהכינו  
 לתרומתנו הצנועה, הצטרף נוספים.רבים עובדי משקי הדרום וחברים                                       

 גד"שמנהל , משה סעדון, הנשמה הגדולה והלב הענקהאיש בעל                                       
 כמו שאומריםק"ג סלק אדום.  600כ של  רומהיצחק, בת בארות                                      
 דשת זה הלקבל החלתכי  .חבריי, שנזכה תמיד להיות בצד הנותן                                      

, אבל כולן חולותאו כ שחורות יש ,יש חומות. םה מבליט את העיניינת הקורוהפנים במסכ עיטוי -עיניים  סיפור של
יש עיניים . ומחצינות תחושות על הנפש פנימה עידותמ, משמשות כמראה לרגשותדף פתוח,  ןה מספרות סיפור.

יש עיניים שהשמחה . ים ביישניות ויש מחוצפותת. יש עיניויש מתחכמו יש עיניים חכמות .חוםמרעיפות האהבה וה
 ללא מילים. ,מספרות את הסיפור גלויות, הן העינייםו עכשיו שהפנים מכוסות בהן. בטויש שהצער ני ןמה פורצת

 תוכניות
 . הזמנה נשלחה למגדלים. 09:00,  2/6ג', יום  – סיור מגדלי השקד

 (הועברקישור ה) 15:00, שעה 2/6ג',  יום –ה בכותנה בפגישת זום עם ד"ר יפית כהן על אפליקציה למדידת גו
 כנסות המסורתיתללא ההתצים "קצת אחרת". בקיבו הקורונה, יערכו טכסי חג השבועותמטבע  – חג השבועות

                                                                                                                   .קורונהיעבור זעם טכס במועד מאוחר יותר, עד יקיימו את השיש משקים ו. ת חגאווירו אבל עם מיצג חקלאי
                                                          

  ם ושבת שלו   חג שמח ....   לכולנו  ההיאז שי                                                                                                       
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