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 שולחן אבוקדו
 10/7/18מיום  2018-2פרוטוקול 

 יו"ר שולחן  -   רמות - דור ראובן    נכחו :
 חבר -   גרנות - עדות יאיר    
 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    
 חבר -   גרנות - גיורא מרום   

 חבר -  לוחמי הגטאות - פורת תמיר 
 חבר -  עין שמר - שוורץ חן

 חבר -   חרות - בסר משה   
 חברה -   בן עמי - עוזיאלי שרית

 חבר -   צמח - אייזנברג אבי   
 חבר -  בני דרום - שמר עמיחי   
 חבר -  אבוקדו גל - בכר אמיר   
 חבר -   געתון - גדיש מוטי   
 חבר -   גרנות - ליבר דורון   
 חבר -   שה"מ -  נוי מיקי   
 חבר -  נתיב השיירה - צדקיאן עובדיה   
 חבר -   ברעם - קלמן בני   
 שה"מ - שמעון אנטמן   
 גליל מערבי - בר זיו רמי   
 שה"מ - ניצן סנש   
 יזרעם - לזרוביץ אסף   
 אבוקדו גל - אלעד ארבר   
 גרנות - שחר שקד   
 שרונה - גפני אודי   
 מגל - כהן רמי   
 מנכל אמ"פ - כהן איציק   
 מינהל המחקר - ורד ירחימוביץ   
   Field"למנכ -  בירגר   
 מינהל המחקר - מעוז יונתן   
 מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   
 ענף הפירות - רוני נקר   
 ענף הפירות - ארנה סנדל   
     
 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם חסרים : 
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -  מעיין ברוך - חתן חגי   
 חבר -  חיבת ציון - עמית פלוטקין   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 חבר -   מענית - בן טל מוטי   

 חבר -  בנימינה - ארנס צבי
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  סדר יום

 ד"ר ורד ירחימוביץ. –דיווח  -אבוקדו וקונגרס בדרא"פ-תכנית השבחה .1
 היערכות הענף לטיפול בעש התפוח המדומה . 2

 בנושא עש התפוח המדומה. Field-inהרצאה של חברת  
 דיווח ד"ר יונתן מעוז. –היערכות הענף לטיפול במזיק   

 הערכות יבול. . 3
 דיווחים שוטפים. .4
 שונות. . 5
 
 
 
 ד"ר ורד ירחימוביץ –על מיזם אבוקדו דו"ח  .1

הכוונה לפתח זנים חדשים העונים למגוון פרמטרים שהוגדרו  –מיזם השבחה 
עים עם הקמת חלקות הזרי 2009חלה בשנת ית הכמטרות המחקר. התכנ

הראשונות. תהליך הבירור כולל מבחן של כל הפירות ובחירת המצטיינים.  טיפוסים 
אלו הורכבו בחוות עכו על מנת לאפשר המשך מעקב ומיון. כמות הטיפוסים שנמצאו 

עים שנבחנו. ממשיכים יקה נמוכה מאוד ביחד לכמויות הזרימתאימים להמשך בד
 ל מעקב אחר הפירות שנמצאו מעניינים ובעלי פוטנציאל גבוה להפוך לזן.לנה

 
סוכם לקיים את הדיון לאחר שיתבררו המקורות  –דיון על המשך הפרוייקט 

התקציביים. הענף רואה חשיבות להמשיך לעקוב ולפתח את אותם טיפוסים שנמצאו 
 ראויים.

 
 + בירגר יונתן מעוז –עש תפוח מדומה  .2

עש תפוח מדומה הינו מזיק הסגר. מציאת זחל בתוך הפרי בארץ היעד יכולה לסכן 
 ל ע"י יונתן מעוז.וקדו.  מתקיים ניטור מאורגן המנוהאת כל יצוא האב

 הוצג פרוטוקול הניטור באזורים בהם הוא מתקיים.
חברת ע"י בירגר  –הצגת תוכנה לניטור ומתן פתרונות ממוחשבים לבעיות הגנה"צ 

Fieldin .המערכת מציגה שליטה מרחבית באמצעות איסוף מידע בזמן אמת 

 הוצג הפרוייקט המתבצע בשבועות האחרונים. –פרוייקט עש תפוח מדומה גרנות 
 

ם המזיק. מציע לקיים פיילוט ניטור העש קריטי ליכולתו של הענף להתמודד ע –אודי 
 .Fieldinארצי באמצעות חברת 
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יג את יכולות התוכנה של מיגל ומציע לקבל את שירותי התוכנה מצ –שמעון אנטמן 
 ממיגל.

 
מציע לקבל החלטה מחייבת על ביצוע ניטור עש תפוח מדומה בכל  –שחר שקד 

 מטעי האבוקדו בארץ.
 

מציע לקבל את הפיילוט לשנה. באחריות השולחן לקיים הדרכות על  –ראובן דור 
 התוכנה בכל האזורים.

 
 החלטה

 את ביצועי התוכנה לאנשי הגליל המערבי.להציג  .1
₪.  100,000ר בניית התוכנה לנסיון לשנה בעלות כספית כוללת של לאש .2

 המחיר כולל הפעלת התוכנה במשך השנה.
 

 19-2018היערכות יבול לעונת  .3
 דונם 65,000 –שטח מניב  : מיקי נוי 
 טון. 120,000 –יבול מוערך      

 
 
 ונה, מדיניות ענף האבוקדו בנושא סטנדרטיםהיערכות לתחילת הע .4

 צריכה להתקבל החלטת שולחן שממשיכים לקיים את הכללים והסטנדרטים. :  תמיר
 

 מציע להרחיב את הסמכויות של הפיקוח של המועצה )אורנה( גם ליצוא. מוטי :
 

מציע לקבל החלטה שהחלטות השולחן בנושא הסטנדרטים מחייבות הן  ראובן :
 מי והן ביצוא.בשוק המקו

 
 ההצעה התקבלה. החלטה :

 
 

 
 

 
 
 מוטי גדיש  רשם :      


