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 12/6/17-מ  2017-2 לפרוטוקו

 
 יו"ר -   רמות - ראובן דור  נוכחים:  
 חבר -   שה"מ -  מיקי נוי    
 חבר - משרד החקלאות - להב קליף    
 חבר -  רמת מגשימים - בן ישר אלקנה    

 חבר -   עמיעד - גסטר עובד
 חבר -   צמח - אייזנברג אבי

  חבר -   אלמגור - בנאי ירון    
 חבר -  רמת מגשימים - דאסה עמנואל

 שה"מ - סנש ניצן
 צמח אבוקדו - נבו אייל

 מור השרון - אקל טבת
 מכון וולקני - כהן יובל

 מו"פ צפון - נבות גלפז
 רביד - שוטן נרי

 מנכ"ל אמ"פ - כהן איציק
 ענף הפירותמנהל  - משה ברוקנטל    
 מעלה  גמלא - בלסקי נועם    
     
         
 חבר -   רמות - גפני עמיר חסרים :  

 התנצל -   אלמגור -  לוי רוני
 חבר -   עמיעד - הוליצר יריב    

 חבר -  צמח אבוקדו -  לב שרי  
 חבר -   מגדל - גדי הורביץ    
 חבר -   אמנון - סילוק אבי    
 חבר - פרי סובב כינרת - הרצוגאבשי     
 חבר -   לבנים - שמעון אלי    
 חבר -   ביצרון - נס-רני בר    
 חבר -   רמות - שהם מנחם    
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 משה ברוקנטל מנהל הענף. –דו"ח ענף הפירות . 1 : סדר יום
 דוחות חוקרים:. 2   
 ,ות גלפזד"ר יובל כהן + ד"ר נב –פרוייקט השבחת זנים  -       
 מציאת פתרונות להתמודדות בקרה.         
 ד"ר אבנר זילבר. –דו"ח ליזמטרים  -      
 חוקר אחסון. –פרידה מפרופסור דב פרוסקי . 3   
 נרי רכז הוועדה. –דו"ח ועדת הסכם ביטוח קנט . 4   
 . היערכות לעונה קטיפי בוסר.5   
 . הערכת יבול ראשונית.6   
 . שונות.7   

 
 
 דו"ח ענף הפירות .1

 בשוטף עומדים בתקציב ומאפשרים עבודה חופשית. 80%גביה מעל  משה ברוקנטל
 יותר בעיות במשק המשפחתי.   

₪ מליון  9)חלקם של המגדלים ₪ מליון  18אושרו מיזמים גדולים בהיקף של  -
 אבוקדו, תמר, בננות. ₪( :מליון  9וחלקו של משרד החקלאות 

פה בתחום הגנת הצומח. מחפשים שיתוף פעולה עם בעיות בתקנים של אירו -
 משרד החקלאות.

מנסים למצוא פתרון. היבוא פתוח צריך להיכנס למיתוג  –התמודדות עם היבוא  -
 פרי ישראלי.

 
 ענף הפירות-למה לא ניתן לקבל מידע בנושא דונמים על ידי מועצת הצמחים יקי נוי :מ 
 בצפון, יש נתונים מסודרים. הנושא חשוב ביותר לדוגמא פרוייקט זבוב   

  
 

 אנחנו מסתמכים על הצהרת המגדל על מספר הדונמים שלו. משה ברוקנטל 
 משתדלים להגיע לפתרון גם עם הרבנות והקנט. יש מיפוי של כל הארץ.

 
 ספר זנים של המנגו יצא לאור, נכתב על ידי ד"ר אלי תומר ז"ל, ד"ר יובל כהן.  : ראובן דור 
 ספרים ע"מ לחלק לכל מגדל שמשלם היטלים.  350-יא מהדורה של כביקשתי להוצ   
  מאושר הפקת ספר זנים.₪,  20,000-התקציב יילקח מהרזרבה של ענף המנגו כ   
 . יש להיכנס לדיונים עם המדען להארכת תכנית 2019-תכנית השבחה מסתיימת ב   
 זו.   
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 דוחות חוקרים .2

 .תמונת מצב תכנית השבחת מנגודו"ח   : ד"ר יובל כהן 
 זרעים סיכוי לזן אחד  1,000זרעים. סטטיסטית לכל  11,500-הפרוייקט בוחן היום כ   
 זרעים בסוף יוצא זן שחייב להרשם כזן פטנט לפני הפצתו. יש  10,000מעניין, מכל    
 חלקות מודל לזנים בבקעת כנרות באזורים טופוגרפיים שונים. 3/2צורך בהקמת    

 
 כל נושא ההשבחה יבוא לדיון נוסף בשולחן שבו ננסה למצות את כל מערכת  ראובן דור: 
 הקשרים מכון וולקני, קידום, מגדלים.   

 
 מחפש פתרונות לנושא הקרה בכיוון של איחור עצים עמידים לקרה ולהיכנס לבחינה  ד"ר נבות :  

 איתור עצים עמידים של עצים אלו. מבקש באמצעות השולחן לפנות למגדלים ל   
 לקרה.   

 
 הוחלט לבחון מחדש נושא זה. כנות יכולות להשפיע על הכל. –כנות    
 סירוגיות, תכונות פרי, צריכת מיקרו אלמנטים וכו'.   

 
 זנים  14-במטרה להרחיב את המבחן הגנטי אנחנו בהליך לייבא כ –אינטרודוקציה    
 העולם.מפוארטו ריקו וכן נערך להביא כנות מ   

 
 ניסוי ליזמטרים מנגו המשך לדברים שביצענו באבוקדו. אנחנו בראשית הדרך,  :ד"ר זילבר  
 השנה שנה ראשונה עם פרי כרגע מתמקדים בהזנת חנקן. יש צורך קודם לבדוק    
  להתמקד, כרגע רוב הדברים בבחינה  י התוצאות נדע במהפרמטר זה לפ   
 במעבדה.   

 
 
 ב פרוסקיפרידה מפרופ' ד .3

 פרידה מפרופסור דב פרוסקי על פעילותו רבת השנים בתחום טיפול בפרי לאחר  
 קטיף מוענקת לו תעודת הוקרה בשם ענף הפירות ושולחן המנגו 

 
 דו"ח ועדת הסכם ביטוח קנט .4

 .2018המטרה לטפל  בהסכם קנט לקראת  –צוות קנט   :נרי  
 דולים אחרים. ניתן לשפר את הביטוח נפגשנו מספר פעמים גם במטרה ללמוד מגי   
 במספר פרמטרים, הפרדה לזנים ועוד. כרגע צריך להיפגש עם יועץ הביטוח של    

 
 מברך על קיום הצוות שהשולחן יחליט שהם צוות קנט. משה ברוקנטל: 

 
 תודה לנרי ולצוות שלקח אחריות ומתמיד בתקווה לתוצאה טובה.   קליף : 
 .2018היבלר נקבע במה להתמקד לקראת עונת  לאחר הפגישה עם משה   
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 היערכות לעונה קטיפי בוסר .5

 מטופל על ידי הצוות של ארנה במטרה לטפל בכניסת בוסר במגבלות החוק. –טיפול בבוסר  
 
 הערכת יבול ראשונית .6

 ירידה באלמגור. 30%יש חוסר, המטעים מלבלבים , מיה וטומי בחוסר גדול   ירון : 
 

, בית אריזה 20%-פחות, גוש מערבי ירידה של יותר מ 20%-10%בגוש יונתן בין  עמנואל : 
 .15%-יונתן ירידה של כ   

 
 לפני שנה.התמונה הגדולה תהיה דומה מ  קליף : 

 
 .15%-תמונה של ירידה של כ  עובד : 

 
 טומי נראה פחות, שלי יותר, הערכה דומה לשנה הבאה.  אייל : 

 
 למעלה למטה. 10%לשנה הבאה  דומה  נועם : 

 
 קייט ושלי יש המון בעיקר בעמק המעיינות. נראה  לי דומה ליבול של שנה הבאה. מיקי נוי: 

 
 .15%-ירידה של כ  סיכום : 

 
 

  
 מבקש לקיים דיון בכל נושא הפצת הזנים. אלו גופים מסחריים ולא מדינת ישראל  אבי אייזנברג: 
 והנהלת מכון וולקני.   

 
 מסכים עם אבי בשיטה שהם עובדים לא נגיע לכלום. ל טבת :אק 

 
 יתקיים דיון מקיף בנושא השבחה בשיתוף קידום, המח' המשפטית וד"ר יובל כהן. ראובן דור: 
  

 
 
 
 

 רשם:  ראובן דור       


