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 יו"ר -   ברעם -  בני קלמן משתתפים:  
 חבר - ממ"ר פקאן - חנוך אהוד    

 חבר - ענף הפירות - ארנה סנדל
 אסף צרעה

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל
 ענף הפירות - רוני נקר

 ענף הפירות - יעקב רובין
 
 

 
 

 סקירה כללית. 1 : סדר יום
 מו"פ וחלקות זנים. 2  

 2017תקציב שולחן 
 

 
 סך הכל מצב הענף בכי טוב, מחירים סבירים למגדלים, יש נטיעות חדשות של זנים ותיקים  : אהוד חנוך

 ד' , בעיקר  600-700כמו ה"דלמס" וה"צ'וקטו". מעריך כי בשנתיים האחרונות ניטעו כ   
 התעניינות רבה. במרכז הארץ ובצפון. חלקות לא גדולות אבל יש  

 ממליץ למגדלים לעבוד עם הזנים העיקריים )דלמס וצ'וקטו( ונטיעות ביניים של האפאש.
 דונם הורכבו )בידיו האמונות של כאמל( כל הזנים  8בחוות לכיש, בחלקת ניסיונות בת 

 כמעט כל ההרכבות הצליחו והן מטופלות .  החדשים שיובאו מארה"ב ואוכלסו בנווה יער
 לקה זו תהווה את הבסיס לניסיונות באזור הדרום.היטב. ח

 מתוכננת חלקה דומה בנווה יער בתקציב שה"מ אשר ככל הנראה יאושר.
 

 זנים אמריקאים והפצנו את  6)בשם ד"ר דורון הולנד, שנבצר ממנו להגיע לישיבה(: הרכבנו   :ארנה
 חזרות  5-6ה יתקיימו תוכננת חלקת ניסוי גדולה בנווה יער אשר במ החומר לחוות לכיש.  
 שנים. 6מכל זן ובדיקות חוזרות ל איכות הפרי לאורך   

 חזרות, בנוסף לחלקת הזנים הוותיקה. 2כרגע קיים האוסף הבסיסי ובו 
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 ' תמוז, תשע"זג
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 בישיבה קודמת דובר על בדיקות איכות לפרי מיובא, מבקש לבצע. כמו כן, אין כמעט  : אסף
 חומרים המאושרים להדברת מזיקים בפקאן. 

 
 הפקאן נמצא בקבוצת הגידולים הקטנים להם אין חומרי הדברה מאושרים והנושא מטופל  : ארנה

 כרגע על ידי יעל הזה מהגה"צ. אדאג לקשר את יעל עם אסף ואהוד בעניין זה.
 הגעתו לנמל,  הנושא של בדיקות האיכות ליבוא יטופל בהקדם, הבעיה היא גישה ליבוא עם

 לא על המדפים שם לא ניתן לדעת כמה זמן שהה שם.
 

 למרות תכניות מוקדמות לא התקיים השנה יום עיון למגדלי הפקאן. יש הרבה חומר שנלמד   אהוד
 בארה"ב וחשוב להעבירו למגדלים.

 וסיור מגדלים בספטמבר הקרוב. 18מציע לקיים יום עיון בפברואר 
 

 ן.מציג תקציב שולח רוני 
 לדונם + דמי ביטוח קנט.₪  30בסך  2017אושר תקציב פקאן 
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