
 

 

 

 

  235 ד . ת56000 ,מונוסון-יהוד ,40 העצמאותדרך 
Derech Ha'atzmaut 40 Yehud-Monosson 

P.O.B 235 Yehud-Monosson,56000 
e-mail: gal@plants.org.il 

 03-9595645:  פקס03-9595632: טל

 פירותענף ה

P:\Gal\44397\פרוטוקולים\פיטאיה\2010 מסמכים.doc 

             

                   

 
 
 

 15/125/מיום ,  5201-1ישיבת שולחן 

 ר"יו -  כרמיה - צוק רוני  : נוכחים

 חבר - שדה יואב - דודאי מרדכי  

 חבר - כפר בילו - יוסי צפריר  

  חבר -  מ"שה - לוזון ברוך  

 חבר - בית יצחק - קריין יואב

 חבר - גבעת יואב -  גור רמי

 ש"אוניברסיטת ב -יוסי מזרחי' פרופ

 ענף הפירות - ארנה סנדל  

 ענף הפירות - יונתן שאולסקי  

 ענף הפירות - רוני נקר  

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  

 

 חבר - מעברות - ארדיטי חיים :חסרים 

 חבר -  בצת - חיים פורטנוי  

 חבר -  קדרון - עופר חגאי  

 

 

 .יוסי מזרחי' י פרופ"סקירת מחקרים ע .1 :סדר יום 

 .2015תקציב  .2  

 

 
 יוסי מזרחי' י פרופ"סקירת מחקרים ע  .1

 .סקירה כללית על מצב הענף : רוני צוק
 

 השיטה לכאורה פשוטה אך מחייבת וואקום וחנקן ,  בנושא ייבוש האבקה:נעמי תל צור' דר
  .טחי המגדליםמוכנה להיערך לבדיקה נוספת השנה בש.     נוזלי  

 
 . זו המגבלה המונעת הגדלת שטחים. ייבוש האבקה הוא הכרחי  :רוני   
 . ללא בעיית האבקה יכלול המגדלים להכפיל את השטחי הגידול    

 מציע . יום ללא איבוק הוא נזק גדול. אני תלוי לחלוטין באספקת האבקה
 אלון ' חה לדרמזרחי הציג בנושא הכוונת פרי' להעביר את כל החומר שפרופ

 , פ דרום"כמו כן התקיימה פגישה עם צוות מו. סמך מהפקולטה לחקלאות
 .סוגיית המימון אינה סגורה. נראה כי יש נכונות אך מבקשים זנים מבוררים

 
 
 
 

 2015,  פברואר5 

 ה"תשע, ז שבט"ט 
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 צריך למצוא . יש משבר בפלפל וחקלאים בדרום מחפשים את הגידול הבא :ברוך לוזון  
 .יים להפצהאת הזנים הטובים והמסחר   

 
 .פ לכיש"פ הבשור וברירת זנים למו"הכוונת פריחה למו.  עבודות2מציעה  :נעמי תל צור 

 
 את מרבית העבודות המעניינות אותנו , פ"לא רואה סיבה להתאמץ ולעבוד מול המו :רמי גור  
 .את נושא התאורה למשך ניתן לבצע בשטח שלי. ניתן לבצע עם החוקרים שלנו   

 
 .אגיע עם ערן רווה לביצוע נסיון תאורה אצל רמי :ייוסי מזרח 

 
 אם ניתן להפיק יותר מהמטע כתוצאה . פ"לא מסכים עם רמי לגבי הפעלת המו :רוני צוק  
 ?מדוע לא , פ"משיתוף פעולה מקצועי עם המו   

 
 למוצר קטן כשלנו לא . ומבוססים תקציביתפים עובדים רק עם ענפים גדולים "המו  :רמי  
 .תהיה היענות   

 
 מסתבר שבפיטאיה אין שטחים שאינם . קנט החריגה גידולים המכוסים ברשת :מרדכי  
 .מכוסים ולכן אין מקום להשוואה   

 
 
  2015תקציב  .2

  2015רוני צוק מציג תקציב  
 

 :נערך דיון בנושא התקציב 
 .חלק כדוגמת מיזם הזבוביוסי צפריר מתנגד לחיוב מגדלי הפיטאיה עבור מיזמים בהם אין לגידול  

 
 לגרוע מתקציב הענף את המגדלים שאינם ,  דונם בלבד200י "מרדכי מציע לבנות תקציב עפ 
 .משלמים 

 
  מהשטחים הרשומים בענף ולבדוק 80%רוני נקר מציע לאשר מסגרת תקציב המבוססת על  
 . ד ביעדי הקציבסקר את אחוז הגביה בשנים עברו והשולחן עומ. התקדמות גביה לאורך השנה 
 .לדונם שנתיים ₪ 22-לדונם ל ₪ 25- מ13%-התעריף האחיד לדונם ירד ב 
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 פ "פ הבשור ועבודה בנושא ברירת זנים למו"הכוונת פריחה למונעמי תל צור תגיש עבודה בנושא  .1
 .לכיש

 
 .ארנה תזמן דיון עם קנט בנושא רשתות כיסוי .2
 
 . מזרחי יעביר לארנה את המצגת אותה הציג בישיבה לצורך הפצה לכלל המגדליםיוסי .3
 
 . סיורי מגדלים בדרום ובצפון2ברוך וארנה יארגנו  .4
 
 פרמיית + לדונם מניב  ₪ 76בסך ) ללא שינוי(ההיטל .  כפי שהוגש2015מאשרים תקציב  .5

 .הביטוח מקנט
 
 
 
 
 
 
 

 ארנה סנדלארנה סנדלארנה סנדלארנה סנדל: : : : רשמה רשמה רשמה רשמה        


