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 יו"ר שולחן אבוקדו -   רמות - דור ראובן   נכחו :
 חבר -  צמח אבוקדו - דומוביץ שיקו   
 חבר -  כפר ורדים - כהן הדר    
 חבר -   גרנות - עדות יאיר    
 חבר -  לוחמי הגטאות - פורת תמיר    
 חבר -  עין שמר - שוורץ חן   
 חבר -   שה"מ -  וי מיקינ   
 חבר -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   
 חבר - מנהל ענף הפירות  - ברוקנטל משה   
 חבר -   געתון - גדיש מוטי   
 חבר -  מעיין ברוך - חתן חגי   
 חבר -   גרנות - מאור חזי   
 חבר -  רמת השופט - שגיא אריה   
 חבר -   שניר - תובל צבי   
 ענף הפירות - ורנהסנדלר א   
 בחן - כהן רמי   
  
 חבר -   חרות - בסר משה חסרים : 
 חבר - גבעת חיים מאוחד - גור יורם   
 חבר -   געתון - ויסמרק ירון   
 חבר -  פרי שומרון - כהן רולי    
 חבר -   גרנות - ליבר דורון   
 חבר -  חיבת ציון - פלוטקין עמית   
 חבר -   ברעם - קלמן בני   

 חבר -  בנימינה - ארנס צבי
 חבר -   מענית - בנטל מוטי   
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 קטיף מוקדם של אבוקדו מזן "טיג". :סדר היום
 
 

ראשית יש להסביר כי נעשתה שגיאה בכך שלא הבאנו את נושא הקטיף המוקדם של הזן  : דור ראובן
 הוחלט ובה בסוגיה שדנה 27.3.14 -ב מצומצמת ישיבה התקיימה .השולחן להחלטת הטיג

 חומר 16% עם ייקטף והטיג חשבונו על במעבדה הבשלה בדיקות יערוך משניר תובל כי
  .השולחן של הסטנדרטים צוות לאישור בכפוף זאת כל – לתאריך קשר ללא יבש

 נכון לא לדעתי .בשל הפרי כי שנוכחנו לאחר בקטיף להתחיל שניר מקיבוץ לתובל אישרנו
 .מוכן פרי של במקרה ךלתארי להיצמד

 אושר בו האופן .הטיג כולל יץהק זני לכלל הנוגע תאריך חסם עם מסמך אישר השולחן : עדות יאיר
 .תקין אינו ולשווק לקטוף לתובל

 יש .מהתאריך לרדת מתנגד .יבש חומר +תאריך בנושא ההבנות בנושא יאיר עם מסכים  :הדר

 .הריד על גם לשמור

 כולל 100% – ב עברו שניר של הבדיקות .ויכוח ובאותו שולחן אותו יבסב אנו שנה מדי  :ארנה

 את עצרנו שעברה בשנה .שונים קטיפים ובשני גדול במדגם ומדובר ,מאד קטנים פירות

 בכל תובל עמד השנה .להחלטות ובניגוד השולחן עם פעולה שיתוף ללא שפעל כיוון תובל

 3 בשל הפרי כשכל לקטוף ממנו מנועל ניתן איך ,המעבדה עבודת את ומימן הדרישות

 ?התאריך לפני שבועות

 20.8 ב הגליל ,אוגוסט בתחילת מטיג להתחיל ,הקטיף תאריכי את מחדש לסדר מציעה

 נכפה ולא השיווק מועדי את נרווח כך .היצוא תחילת לתאריך לפחות האטינגר את ולהרחיק

  .מוקדם קטיף המגדלים על

 לפני אחיד התרכך הפרי .שונים ואזורים חזרות  4הכולל בטיג מסודר נסוי ביצעה המעבדה  :בכר אמיר

 .יבש חומר 16% ל שהגיע

 . - 10.10 .אטינגר – 1.8 טיג .האטינגר את כל וקודם הקייץ פרי קטיף את להסדיר יש

 –לקטוף ב עשינו הכל כנדרש כולל תשלום למעבדה. כל הפרי הבשיל באופן אחיד, התחלנו  :  תובל

 יקות דומות גם לגליל ולאטינגר .. אני מבקש לבצע בד 8.8

ההתנהלות שלכם היתה תקינה לחלוטין. בשולחן זה ישנם בתי אריזה המייצגים אלפי טון  : מוטי גדיש

פרי בעונה, המטרה ליישם הסדרה מוסכמת של השיווקים.מציע לאפשר הקדמה של קטיף 

כן מבקש לעמוד על סיום עונה קודמת לפני פתיחת עונה ימים. כמו  00 – 7ושיווק טיג של 

 חדשה.
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הצרכן הישראלי אינו שונה מחברו האירופי. לא יתכן שפרי שאינו ראוי לאירופה יכנס לשוק  : חגי חתן

גמורה. צריך למזער נזקים  5004המקומי דרך בתי האריזה הגדולים והמסודרים. עונת 

. זה לא ויכוח בין משקים. מי 5000נושא זה לקראת עונת לעונה זו ולכנס ישיבה מיוחדת ל

כתאריך לתחילת קטיף האטינגר? עובדה שבתאריך זה אף אחד לא מצליח  00.6החליט על 

 להוציא פרי ליצוא.

 : ענף האבוקדו מסודר ומאורגן, מציע לקבל החלטות של צוות מקצועי.שה ברוקנטלמ

ר האחידות במטעים. מבחינתנו שום דבר לא קדוש, נושא התאריך הוא אקוטי, למרות חוס : תמיר

צריך להיות פרקטי, מקצועי ונטול פוליטיקה. אם צריך לשנות תאריך נשנה אך חייבים 

 תאריך וחומר יבש. הצרכן אינו קונה אבוקדו על פי זנים.

להבשלה הדיון הזה מתחלק לדיון מקצועי, חוקי וכלכלי פוליטי. יש קורלציה בין חומר יבש  : רמי כהן

וצריך לעדכן כל זן וזן בנפרד. אם היה חוק היה ניתן להאציל סמכויות לשולחן ולו רק באופן 

 מוגבל. כרגע אין חוק, לכן כל הדיון מסחרי ופוליטי. ממליץ לעבוד בדומה ליצוא.

האטינגר מסודר. הבעיה בזנים שאינם ביצוא כמו הגליל והטיג. לנו כיצרנים הגדולים יש את  :  חזי

 חריות להוציא פרי ראוי וטוב.הא

הפרי שמגיע מבתי האריזה הגדולים בתחילת כל עונה אינו עומד בבדיקות ההבשלה שלנו ב  : ארנה

לפחות. לאחר מכן, כשמתחיל היצוא והאטינגר הקטן מתמיין לשוק המקומי , אחוזי  00% –

אוקטובר פחות  הבוסר עולים כי הפרי הגדול והבשל נשלח לחו"ל ,  וכל זאת קורה עד סוף

צריך לשנות את תאריך הקטיף של האטינגר ולאפשר מרווח מספיק למגדלי פרי  או יותר.

 הקייץ.

חומר יבש, נכון לעונת  00% –במידה והגיע ל  00.8 –הטיג יאושר לשיווק מ  –החלטות   ראובן דור:

 ועד שלא תתקבל החלטה אחרת. 5004

 

 מאושר ע"י חברי השולחן.
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 ארנה סנדלרשמה :        


