
      

 

 

 2021 יולי 5 ,יום ב' 

 א "פתמוז תש הכ"

 רחב  צוות כותנהאל: 

 : ל להזמינכם   כבדיםמת !!  שלום רב 

 שיא הפריחהלקראת  :ארצי   יום צוות כותנה 

 ( א"פתש אב 'ג) 21.207.21 ,'ביום ב   ,יםעמק ה  מחוזבשיתקיים 

   עין חרוד מאוחדגן הידידות" "ב  לקפה וכיבוד קלהתכנסות  – 8:00

 ף הסברפרטי. יש להחנות בשדה מתחת לגן. מצור  לרכבשות  פר נגיעכניסה בדרכי )  

 (בהמשך מפהו

 חרוד מאוחד עין   –פימה אורגנית   יציאה לסיור:  – 8:30

     מזרע  –לוא כרב שחור מכ 

      יפעת   - ה פליח-גידול באי-פימה דו 

 מפעלי העמק ב  הכנסים אולם ל (על הכביש) נסיעה – 10:30

 : הרצאות אורח  – 11:00

 "וההגנה על הסביבה  הגד"שענף  -פרויקט "טבע ביז–  

 הטבע  גנתלה  ברה , החברקןליהי 

 ת של העשבים בכדי למנוע את  ניצול מערכת הרבייה הטבעי

 אאוט ויד רת בריק, חב-טר אורלי נויבירד" – התפשטותם

 ארוחת צהרים  – 11:45

 : עונת הגידול לנושאים מקצועיים  - 12:15

 מהנעשה בענף   - היח פת  – לנדאו יזהר   

 עתה  ד ע עונת הגידולמאפייני מ  –פר גורן וע   

 הגנת הצומח   ניעדכו  –נץ צו מתניה /  אקסלרוד  מיכל   

 יזרעאל  בעמק ת הגידולעונעל פתיחת  – גולן אב יו                      

 דרום משקי הפתיחת עונת הגידול בעל  –אריה בוסק                       

 כן ובסדר היוםבתו ייםיתכנו שינו

 
 המעוניינים להצטרף ליום   מגדלים !!  נא הזמינו, מגדלים  .רכזי וו מדריכים 

 
 !!  ביום הצוות נשמח לראותכם

 רגנים אמה  בברכה,



      

 

 

 : לנקודת הכינוס הסבר הגעה

ת את  , לחצותל יוסף לכיוון משרד החקלאות מחוז העמקיםמת צויש לפנות ב

לכיוון   סיעה בצמוד לנחל חרודהמשיך בנ מסילת רכבת העמק, ל הגשר מעל 

למשרד החקלאות, להמשיך    מדרום   בטון גשראת הנחל על , לחצות מערב

ו  ריאחולפנות   נטושגדול ולמבנה חקלאי  עד דרומה )פנים לגלבוע( בנסיעה

אחרי  , , להמשך בנסיעה עד שרואים מצידי הדרך שער ברזל ישן( ה)מערב הימינ 

 מ'(.  50ליה לגן ברגל )עלפנות שמאלה ולחנות על השדה. השער 

 נכונה!  אינהאך דרך הניווט למקום , ובוויז  e MapGoogl למצוא את המקום בניתן 
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