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 2-2015 פרוטוקול שולחן פקאן

 15/610/ -מ
 
 

 ר"יו -   ברעם -  בני קלמן :משתתפים   

 חבר - ענף הפירות - ארנה סנדל

 חבר -  מ"שה - חנוך אהוד

 צרעה - אסף צור

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי

 

 
 

 ר השולחן בני קלמן"דברי יו .1 : סדר יום

 ר דורון הולנד"רה דסקי. 2

  אהוד חנוך–זנים חדשים . 3

 .שונות.  4

 

 

 פתיחה :בני קלמן 

.מעדכן בנוגע חברי השולחן שלא הגיעו לישיבה   
 

 אהוד חנוך :     סקירה כללית
 2000 –בשנתיים הקרובות צפויות נטיעות של כ . התיחסות למיכון, המלצה על גיזום ועיצוב בסגנון אמריקאי

.י דרשת הגיזום המיטבית"יה לחקלאים לרווח הנטיעות עפההנח. בארץ' ד  
 8. (בסיום הקרנטינה יועברו לנווה יער לבחינה.  כנות50לאחרונה יובאו שבעה זני פקאן חדשים והורכבו על 

). שנים עד קבלת מסקנות הבחינה10 –  
.מציע להעמיד בחוות לכיש חלקה נוספת על זו שבנווה יער  

 
 בני קלמן : מציע לעצור את האופוריה. צריך תחשיב חדש כולל מיכון.

 
אסף:        מסכים עם בני, הפרי מיועד לשוק המקומי והעלויות שלנו בעיתיות. בזנים החדשים צריכים 

חסר כאן . אחד על השני בהצטרפות מגדלים חדשים" נדרוך"לא בטוח שלא . להיות מותאמים לשוק המקומי
. כמות הדונמים לעומת היכולת למכור–אופק הצד המסחרי וה  

 
 
 
 

 2015,  יוני21  

 ה"תשע, תמוז' ד 
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אהוד: בכל הענפים יש סיכון ועל כן יש תחשיב. אני מכוון אל שוק מקומי של 2,700 טון יבוא שמשמעותם 

15,000 – 18,000$ .  
 

.מכוני פיצוח. 2. גיזום קייצי וחורפי, חזק מטע מודרנית כלים ל1: שני חסמים  
, בנוסף קיימת חלקת הזנים בנווה יער. ח לדונם" ש5000בעלות של '  ד3 של בנווה יער מתוכננת נטיעה
. מדי שנה'  ש6000 –אותה מתקצב השולחן ב   

 
 יונתן: מציע לחלק את הזנים בין נווה יער לחוות לכיש.

 
 
 

 לסיכום:

.2016בכדי לממן את חלקת הזנים יהיה על השולחן להעלות את ההיטל ב . 1  
.2016ילה ב 'שתתפות בעלות נסיעה לכנס בצאהוד חנוך מבקש ה. 2  

 

 

 

 

 

 

 ארנה סנדל  :רשם         


