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מחקרים הוצגו בפני   22.  למחקרי פלחה קיץהשבוע התקיימה פגישת הצוות המקצועי    –המלחמה על המידע 

הפלחה ומקיפים את מרבית גידולי הפלחה: חמניות, חימצה,  .ע.הועדה. מחקרים העונים "לקול הקורא" שהפיץ א
קיומי של לצורך ה מספק אבטיח לפיצוח ונושאים כלליים. מסגרת התקציב הדוקה ביותר ואיננה נותנת מענה

ההולך ונשחק עד דק. יש ניסיונות  סל הגידוליםלא המחקרים עומדים על הפרק אלא  שרידות/פיתוח הגידולים.
 שימושים אחריםולמצוא ה ועוד(. ואולי אנחנו צריכים להמציא עצמנו מחדש ַאלקבע גידולים חדשים )טף, קינו  

 , שיהיה מצרך מבוקש בעתיד לבוא.מן הצומח למשל, הפקת חלבון .לגידולי הפלחה

BIG DATA –  דטא -ביגאין חולק על חשיבות "חוכמת ההמונים" ויכולת הפילוח והניתוח לטובת החקלאות. אבל
 תמונת מציאותשימוש בכמויות גדולות מאד של מידע מסוגים שונים לטובת יצירת  ,. משמעותוזה לא דת. זה כלי

עוצמה לניתוח -כמנוף רבאיסוף מידע כתבתי  על  (5-20)דש  בתחילת השנהכלי לקבלת החלטות מבוססות מידע. ו
לתועלת החקלאים. נפגשנו  מכלי עבודה מחקריכחלק  –והיכולת להצביע על "חוט מקשר" נתונים, הבנת תהליכים 

גון עובדי הפלחה לבדוק התכנות של איסוף , מומחה לאיסוף נתונים ומידע. במקביל, החל ארגלעד רביד    עם פרופסור

הוא שכנוע גד"שים לאשר  האתגר המרכזי (.INNOVALLEYבאמצעות מספר גורמים )אחדות ישראל,  נתונים
  האתגר השני. וו אתיה –מתוך מערכותיהם. הפילוח, הניתוח, ההשוואה והמסקנות  "מידע "שאיבת

             התארגנות  פורום הגנת הצומח שקיימנו השבוע. דנו על  של  חברים לקחו חלק במפגש    21        פורום פקחים      

  המלצות   ,רבינוביץחי רו  של במסגרת מחקר  ,"הגדודית הסתווית"לניטור המזיק                                              
 קינחנו בהצגתהמזיקים.    להתפרצותצפי  ה, מול  לטיפול בנברנים/עכברים לקראת העונה                                             

 כיועץ האגרונומיעל, לשמש -מטרת המציבה לעצמה סקאוט",יכולות של חברת "אגרו                                               
      שהפורום, באמצעות פיענוח  צילומי רחפן. סוכם לגד"שים המרכזי                                             
 כחודש, לאחר זריעות החיטה. עוד ביפגש י                                             

 החיבורים שאנחנו מקיימים, מסייעים לחקלאי הגינה הקהילתית – הגינה הקהילתית 

 של חקלאי שוםוזרעי )ניר בנים(  שוקי אלפרוביץ'  ע"י סופקזבל קומפוסט האתיופית בגדרה.  
 רבה על הזרעים של  תודה".......כותבת לנו מירית, אחראית הפרויקט  .ארז כהן ,מהתענכים

 ומשמח... הרוב כבר מרגש השום! החקלאים כל כך התלהבו, שהחלוקה הפכה ממש לאירוע

 )השם שמור( "... אני קורא 'א כותב לי, אם קשר או בלעדיו. ..."נזרע, בדיוק בזמן לפני הגשם.
 הקהילתית של העדה האתיופית. רציתי להמליץ  בגינהכל שבוע את הדש וקראתי על התמיכה...  

מרגש מאד ולעיתים לא  אני שומע תוך כדי עבודה על הטרקטור ]...[ זה פודקסטש "יציאת אתיופיה" על פודקסט

 /https://historia.co.il/series/ethiopiaכנסו לקישור     . רחוקות בורחת לה דמעה סוררת..."

. סרט זה קשור לאהבה –זה לא קשור לדת ולא קשור לפוליטיקה  !תודעה המשנ סרט – לנשק את האדמה 

אירועים אפוקליפטיים צפויים: התחממות להחקלאים, לשנות גזירת גורל  ,על היכולת שלנו ,תיעודי בנטפליקס
לבריאות   האנושותוהקשר בין בריאות    ההבדל בין אדמה לעפרגלובלית ואסונות טבע בממדים מפלצתיים. להבין את  

. תודה יש לנוסרט מעורר מחשבות על תפקידנו ויכולתנו להביא לשינוי בהגנה על כוכב הלכת היחיד שהארץ.  כדור
  לדוד קצב על הפניית המבט לסרט.

 =13747225&t=whahttps://www.netflix.com/title/81321999?s=a&trkid 

יתקיימו בחירות לענפים במועצת הצמחים. למרכזי  17/11ביום ג'  –בחירות למועצת הצמחים  - צאו להצביע 

ההשפעה עוברת דרך מימוש  המשקים ומנהלי הגד"ש הועברו רשימות מומלצים וזכויות ההצבעה לכל משק.
 )נשמע מוכר, לא?(  צאו להצביע!!ההצבעה. 

 ש עציוןגד" –חסנה בה תקוות                                                                                                           

 .17.11יום ג', . דרכההה צוות פגישת  – שבוע הבא
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https://historia.co.il/series/ethiopia/
https://www.netflix.com/title/81321999?s=a&trkid=13747225&t=wha

