
 

 

   

 

 12-4מס'               1.1.20282           

 כנס )זום( לסיכום חמניות ומללי ולקראת זריעות,   - עבר הווה ועתיד  
 התקיים השבוע. שמענו על מבחן זני חמניות, סקר חלקות אבטיח 

 והגורמים המשפיעים על תופעת הגירוד, תוצאות ניסויים בהדברת   
 עשבים, יצירת מפות יבול באבטיח באמצעות רחפן והנחיות לגידול  

שעננה מעיבה על המשך גידול החמניות וגם האבטיח מקומו איננו    ,אבטיח וחמניות. ידוע לכל
תובנות העבר, הניסיון  . חוט מקשר בין  הכנס מהווה חוליית חיבורמובטח. יחד עם זאת,  

  – לבין העשייה החקלאית היומיומית. לנגד עינינו מטרת העל    ,המצטבר ותוצאות מחקרים
 מצגות הכנס נשלחו למגדלים. להשיא את היבולים החקלאיים והרווחיות לצידם. 

בחסותה של    , השנה נצטרף להשתלמות בחקלאות הצמחית – מעבר לפינה ומעבר לאופק 
המדעית   וירקותהאגודה  יכללו    .לגד"ש  פברואר,  במהלך  שתיערך  ההשתלמות,  נושאי 

וקולות,   צמחים  בקליפורניה,  חקלאי  הייטק  ואתגרים(,  )הזדמנויות  ורטיקלית  חקלאות 
 הדברת עשבים ועוד על גידול אצות, תבלינים וכמהין. תכנית ההשתלמות )חינמית( תפורסם. 

הגרעין  ב   - פרויקט  "הגרעין"  לחברת  חברו  דן  לייצר  משקי  נוספים  מטרה  פעולה  מרחבי 
להכניסם   במטרה  "הגרעין"  מול  לפיילוט  נרתמו  משקים  מספר  הגד"שים.  של  אפשריים 

 050-8100565כלקוח תחרותי, בעל תודעת שירות, מקצועיות ואמינות. לפרטים: רענן כץ 

חידוש חכירת אדמות לטווח  ל  פסק זמן בחסות הקורונה הוענק לנו - למי צלצלו הפעמונים 
אדמות זמניות. לא האדמות זמניות... אנחנו הם הזמניים.    –קצר. מה שקרוי באופן שגוי  

נשלחה    .. זו העת לצלצל בפעמונים21במרבית הקיבוצים עומד החוזה לפוג בסוף אוגוסט  
יחדשו  משקים למלא את הטפסים הנדרשים ולעדכן אותנו. משקי הדרום והתק"צ  ל  בקשה

 לגזל קרקעות.  בלתי צודקים סיונות ינ ל  , ככל שתידרש. תגובהאת המעקב והפעולה

של ארגון מגדלי הפירות נערכה השבוע. מכובדים נשאו    2021ועידה    –   מגדלי הפירות   ועידת 
. חשיבותו של הארגון נמדדת  ברכות, נמסר דוח ועדת ביקורת ונבחרו חברי מועצת הארגון

. לא פשוט.  ולייצגו נאמנה מול מוסדות המדינה  תנה לאתגרי הענף ביכולתו להוות כתף אי 
ומעורבות   אחריות  מלקיחת  כחלק  גם  המועצה,  חברי  בין  נכללים  מהאזור  מגדלים  נציגי 

 במועצות וארגונים חקלאיים ארציים. 
 אמנון צורפי, האיש בעל הראש החושב וידי הזהב,                              –  רפּות מלאכת צו                      
 שנים, כאן     13שנים עוסק בהלבנת הזהב הלבן, מהן,   46יוצא לגמלאות.                                
      אצלנו, במנפטה ומכון הפיצוח. מגדלי הכותנה בכל רחבי הארץ מכירים                                
 חיוך         עם אותו ומוקירים את יכולותיו המקצועיות ואישיותו הכובשת,                              
 בוא תבוא. לא מתאפשרת בימים אלו, אבל.... היא    ראוייהמבוייש. פרידה                               
 באהבה גדולה!    -  את כל הטוב שבעולםולמשפחתך,  , מאחלים לך  חבר                             

חג בעל מאפיינים הלכתיים וחקלאיים, הפך בעת החדשה לסמל הציונות, עבודת    –   בט ו בש " ט 
כך הולכים השותלים: רון בלב ואת ביד, מן העיר ומן  "  האדמה, קידוש פירות הארץ ונטיעת עצים.

בחסות הסגר ונפלאות השמיים,  .  חג הטבע  .ו בשבט""בט"ו בשבט בט   – הכפר, מן העמק, מן ההר  
   מלוא העין.   משתולל. שדות מוריקים מאופק לאופק ומרבדי פריחה אדומהעול והטבע  פורק  

  :סיכום כותנהכנס   –  16/2. סיור מדריכים 8/2.  פגישת מדריכים 2/2  תוכניות להמשך . 

  ם שבת שלו                                                                                  


