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קב וחקואבתו
ב בלבה
בקורס ירצו מיטב המרצים
בנושאי הקשר בין חקלאות
לסביבה  ,דישון והשקיה ,
טכנולוגיות חקלאיות
המשפרות יכולת של גידולים
חקלאיים להתמודד עם עקות
סביבתיות ושיטות להפחית
את הנזק לסביבה הנגרם על
ידי גידול לא מושכל.
הקורס כולל  6מפגשים
(כולל סיור) אחת לשבוע
בימי ה' ,בין השעות 0330-
 14300ויתקיים במועדון
קיבוץ הגושרים.
מועד פתיחת הקורס –
. 24/12/02
מחיר הקורס ₪ 450
המעוניינים מתבקשים לפנות
למשרד החקלאות ליעל
 04 –6016100או למירי
. 050 – 6241442
עורך ראשי
דר‘ דוד כהן
עריכה ועיצוב
זמיר עשור
מערכת
אלקנה בן ישר ,מנשה
כהן ,שלומי כפיר,
איריס אדרי.
כתובת המערכת
בית מיג“ל ,א.ת דרומי
קרית שמונה
מרכז מידע:
mop-zafon.org.il
דואר אלקטרוני
iris@migal.co.il
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מיזם אזורי לחקלאות ידידותית
לסביבה

ב

חודשים האחרונים מוביל מו“פ צפון
מיזם אזורי לחקלאות ידידות
ל ס בי ב ה  ,א ש ר נו ע ד ל הפ חי ת ב צו ר ה
משמעותית את השימוש בחומרי הדברה
באזור.
הפחתת השימוש בחומרי הדברה רעילים
בשטחי החקלאות
■ תאפשר שיווק תוצרת איכותית לייצוא
ולשוק המקומי שדרישותיהם הולכות
ומחמירות.
■ תאפשר שיווק תוצרת עם מיתוג ייחודי.
■ תשפר את איכות חייהם של החקלאים
והתושבים.
■ תתרום לשיפור איכות מקורות המים.
■ תגביר את כוח המשיכה לתיירים.
■ תגביר את המשיכה להרחבות
הקהילתיות.
יעדי המיזם
■ צמצום הדרגתי של השימוש בפועל
בחומרי הדברה מסוכנים לאדם ולסביבה
בכל המרחב ופיתוח אלטרנטיבות ידידותיות
לסביבה.
■ פיתוח ממשק לחקלאות בת קיימא בכל
הענפים  :גידולי שדה  ,ירקות  ,מטעים
ופרדסים כדי ליצור איזון אקולוגי שיהיה
בעל ערך כלכלי וסביבתי.
■ שיתוף מגדלים מכל המגזרים  -באיסוף
וקבלת מידע ,בקבלת החלטות וביישומם.
למימוש יעדים אלו גובשה תוכנית הכוללת
 3כיווני עבודה עיקריים:
 .1הרחבת היקף המחקר והפיתוח היישומי
על מנת שיאפשרו גידול בממשק ידידותי
בכל הגידולים באזור.
 .2הטמעה ויישום הידע הקיים והחדש
בקרב המגדלים.
 .3יצירת תנאים למיתוג "ירוק" של התוצרת
הידידותית לסביבה.

הרחבת היקף המחקר והפיתוח היישומי
■ ריכוז הידע היישומי הקיים לכל הגידולים
והפגעים והצגת אלטרנטיבות ידידותיות
אפשריות.
■ ביצוע מחקרים יישומיים – קצרי טווח ליישום
אלטרנטיבות ידידותיות.
הטמעה ויישום הידע הקיים והחדש בקרב
המגדלים
 .1פיילוט לימודי ,ביישובים מהמגזר השיתופי
והפרטי  ,בהם יש צמידות של חקלאות  ,בתי
מגורים של התושבים ,בשלב השני של יישום
התוכנית מוצע לפעול במתחם נוסף  ,שיהווה
הרחבת הפיילוט.
 .2ימי עיון והדרכה של המגדלים להטמעת
הצורך בחקלאות ידידותית ושימוש
בטכנולוגיות ובכלים העדכניים
המידע שייאסף ישמש "צרכנים שונים"
■ יאפשר לחוקרים ללמוד על התנועה של
המזיקים בזמן ובמרחב ועל מעבר בין גידולים
שונים.
■ יאפשר למדריכים להציע טיפולים מושכלים
במזיקים.
■ יאפשר לפקחים לדעת אילו מזיקים נמצאים
בקרבת שטחיהם.
■ י אפ שר ל מגדלים מע קב אח ר הצלח ת
הטיפולים.
■ יאפשר תיכנון מרחבי של גידולי השדה
ותיכנון מושכל של הטיפולים.
המבנה הארגוני של המיזם (בצפון)
■ ועדת היגוי תיפגש פעמיים בשנה ותפקידה
יהיה לקבוע את יעדי העבודה ,תכנית שנתית
ותקופתית וכן תקציב הפעילות.
■ הנהלה פעילה תיפגש אחת לשבועיים ,
תעבוד מול צוותים של מדריכים פקחים
וחוקרים ,ומול ההנהלה ותדאג לביצוע המיזם.
■ פורומים מקצועיים יקבעו לפי נושאים
רלוונטיים כוללים :מדריכים ,מגדלים וחוקרים.
הפגישות תערכנה מס ' פעמים בשנה לפי
הצורך.

