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 1-2018פרוטוקול שולחן פפאיה 

 15/5/18מיום 
 

    
 יו"ר - בן עמי - טויב רועי נוכחים :   
 חבר - בן עמי - עומר נהרי     
 חברה - סנדל ארנה     
 בננות החוף - אורי שפאץ     
 כפר מימון - שמעון מינס     
 וולקני פרופ. צביקה מנדל     
 פקחית מזיקים - אילה ברקן     
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל     
 ענף הפירות - רוני נקר      
 ענף הפירות - יעקב רובין     

 

 
 

 צביקה מנדל. –תמונת מצב . 1 :   סדר יום
 איילה ברקן. –הצעה לשולחן  –פקחית מזיקים  .2   
 דלים.דיווחי מג –. דיון פתוח 3   
 .2018. תקציב 4   
 . שונות.5   

 
 

, לדבריה  s ck spotablכדי להציף בעיות הגנת הצומח ובעיקר את נושא ה  מגיעה לשולחן : אילה ברקן
 מגדלים בעין אילה . 2הנגע הדחוף ביותר לניטור ולהדברה כרגע. עובדת כפקחית אצל   
 .דיווח מגדלים  

 
גם העשים וגם הכנימה . היא הגנת הצומחבשנתיים האחרונות הבעיה העיקרית של הענף  : רועי טויב

 הקמחית גורמים לנו נזקים כבדים.   
 
 
 
 

 2018יוני,  3

 ' סיון, תשע"חכ
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' . המחירים  זהים לתוצרת לא אורגנית. המזיקים פוגעים בנו 84אנחנו משק אורגני משנת  : עומר נהרי
אני מרסס בלילות בעזרת מפוח  קשות, בעיקר הכנימה הקמחית שלא ניתן להיפטר ממנה.  
 עם מים כדי לשטוף אותה מהעצים.  
ש קליפת ההדר, המזיק נכנס מתחת לקליפת הענפים הצעירים ומחליש את השיח בנוסף ע  
 אין פתרון כרגע. מנסים לכידה המונית באמצעות לוכדי יתושים סטנדרטיים. עד שהוא מת.  

 
 , ונטענו חלקה חדשה בשטח   ring spotsאנחנו נאלצנו לחסל את החלקה שנפגעה ב  : אורי שפאץ

 ד' בסל הכל. 18אחר,   
 

 שנה. 40מגדל פפאיה בכפר מימון כבר  :מילסשמעון 
 משווק פרי ירוק למסעדות במחיר מצוין.  
 מעלה מספר בעיות אירגונית,   
  מדוע אין מדריך מקצועי לפפאיה?  
 בנושאים שונים.איש קשר לענף שיספק תשובות למגדלים צריך   
 נדרשת ישיבה מול קנט ודיון להעלאת הפרמיה.  
 סיורים משותפים במטעים.לפתח תקשורת בין המגדלים,   

 
 שח(  70,000לגבי הכנימה הקמחית, יש לפעול מול המשרד להשגת התקציב הנדרש ) : פרופ. מנדל 

 להבאת האויבים הטבעיים כפי שהובטח ע"י חנן בזק בשנה הקודמת.  
 לגבי העש, יש חומרים ביולוגיים להדברת העש וצריך לפנות להגנת הצומח לאישורם.  

 
 

 סיכום
 יפעל מול חנן בזק מנהל שהמ להשגת התקציב שהובטח למימון הבאת האויבים הטבעיים  משה ברוקנטל

 לכנימה.
 

 ארנה תפעל מול היח"צ לקידום צריכת פפאיה בשוק המקומי.
 

 2018 תקציב
 .2018-והצעה ל 2017מציג את ביצוע תקציב  רוני נקר :

 
 ובנוסף פרמיית קנט. לדונם₪  30אושר תקציב שולחן פפאיה בסך  החלטה :

 
 
 
 

 סנדל ארנה :רשמה


