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  35שנה קודמת (,  אלף טון50 – 45הערכה .  שנת יבולים כבדה–בסקירה כללית מוקדמת     דורראובן
 ל משרד החקלאות בה ביקשנו "התקיימה ישיבה עם מנכ.  אלף טון יצוא18עד כה ) אלף  
 לאחר . וכן סיוע בקידום מכירות" צוק איתן"סיוע בפתיחת מחסום היצוא מול הירדנים עקב   
 יש . המחירים סבירים, באירופה לא היו תקלות. הפסקת האש הפרי זרם לעזה ללא הפרעות  
 בעבר ניתן היה .  הורד למחצית במדינות מערב אירופההספורטק. בעיות קשות של איכות  
 כיום וללא הספורטק אין חיי מדף ומכולה עם .  שבועות המצב תקין5לשמר את הפרי עד   
 .יש צורך מיידי במציאת פתרון. רמה מעל המותר נפסלת  

 
 מדגיש חשיבות , בעיות קשות של רקבונות, מציג תמונת מצב של הורדה בשימוש בספורטק  רוני לוי
 .בפתרון מיידי  

 
 .מציע להעמיד תקציב לטובת המעבדה למציאת חומרים חלופיים : גסטר עובד

 
 .כמו כן מתלונן על קיט בוסר בשווקים, מזכיר טיפול במים חמים שהיה מקובל בעולם  יונתן שאולסקי

 
 סך הכל . זנים חופפים, עקומת הבשלה צפופה בעונה הנוכחית. אין בעיה עם בוסר ביצוא :  נוימיקי

 לא פשוט , מעבר לכך מסכים עם כל שנאמר בנוגע לספורטק. עונה נורמלית ללא חריגות  
 בעייה .  יש להקצות תקציב למציאת חלופות–מצטרף לדעתו של עובד , למצוא תחליפים  
 מחסור . בעיות של הגנת הצומח, אין סבילות של בתי אריזה, דומה מזרחיתכנימה א: נוספת  
 .בחומרים  

 
 על השולחן . ל"מ בחו" בתקציב קד40%סחר חוץ מציע השתתפות של / משרד החקלאות  : ארנה סנדל

  עד תחילת –להחליט האם יש מקום לקידום מכירות בחול ואם כן יש להיערך במהירות   
  .צעהנובמבר להגיש ה  

 .מציעה בשלב הראשון לבצע חקר שוק לבדיקת כדאיות
 

 .מ"משה יזמן מפגש עם יצואנים ורון אנטונובסקי בחודש הקרוב לכדיקת אפשרויות קד. 1  :סוכם כי
 ראובן מיקי וארנה יפגשו עם צוות המעבדה וצוות ממכון וולקני לקידום מחקרים בתחום . 2  
 .חסוןהא      

 

 

 

 

 נדל סנהאר:   רשמה


