גידולי הפלחה נשענים על חסדי שמיים .אנו ,החקלאים ,משוועים לגשמים שיביאו עימם ברכה

עובדים יקרים,

לגידולים .בצורת  2011מסתמנת כקשה יותר מזו שהייתה ב 2010 -ובימים אלה אביגדור ורמון מסיירים

אני שמח להציג לפניכם את האיגרת הזאת שכל כולה למענכם .כידוע לכם ,אנו ,ב'-מושבי הנגב',

עם אנשי קנט ,אנשי מס רכוש וחקלאים נוספים מהאזור כדי לאמוד את הנזקים.

מאמינים בשיתוף העובדים במידע על הנעשה בחברה ועל כן מצאנו לנכון להביא אליכם חדשות ועדכונים

גידולי החיטה ,התלתן והאפונה מוכיחים לנו שהשנה הזאת היא שנת בצורת .במקרה הטוב ישמשו

מהנעשה בשטח ,במשרדים ובפרויקטים עתידיים .כמו כן ,נפרסם מידע על אירועים בעלי חשיבות

הגידולים האלה כשחת ,במחירים אפסיים ,אבל ייתכן גם שניאלץ להשמיד גידולים ,במקרה הרע.

לחברה ולעובדים .מעתה ,אחת לחודש נסכם עבורכם את האירועים המרכזיים המתרחשים בחברה.

אנו מצויים בעיצומו של קציר תחמיצים המשווק למרכזי מזון ,לפי ההסכמים .עם זאת ,החום ששרר

בהזדמנות זאת אני גם פונה אליכם בבקשה להעביר אלינו כל מידע המגיע לידיעתכם מתוקף עבודתכם

בחודשים נובמבר -דצמבר פגע באיכות הגידולים ועל כן שיווקנו רק את הגידולים האיכותיים ביותר.

ואשר יש בו עניין לאחרים .אתם מוזמנים להעביר את המידע לחברת 'נאור תקשורת' המרכזת עבורנו את

החיטה לזרעים נראית טוב .גם כאן ,בגלל החום ששרר באמצע החורף ,אנו באמצעי נאלצים להיעזר

הנושאים ,בכתובת הדוא"ל naor.tikshoret@gmail.com -או לרונית בכתובת הדוא"לronit- -

בהשקיה.

ngv@barak.net.il

מטעים ופרדס -פורסם המכרז האחרון לזן לך ולנסה .הן המחירים והן היבולים יפים ומרשימים.
שלכם תמיד,

השקדים -סיימו לפרוח .פריחת השקד הגיעה במאסות גבוהות וכרגע אנחנו מרססים ומטפלים

יאיר מנע ,מנכ"ל
טל'050-2200900 -
דוא"לyngv@013net.net -

מהנעשה בשדותינו

במזיקים .זוהי פתיחה יפה לעונה ,אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה הכמות הצפויה .בשנה שעברה ,גרם
המחסור במנות קור ליבול נמוך ואנו מקווים שלא כך יהיה השנה.
גידולים נשירים -פתיחה יפה .הנקטרינות הן בגודל  8-10מ"מ ,המשמש פורח יפה .בסוף יוני נדע
תוצאות סופיות של גידולי העונה וכמובן-נקווה לטוב.
הרימון מתחיל להתעורר -נראה טוב ,אבל הפרי עדיין די קטן .כ 500 -דונם נמצאים בהנבה.
החוחובה -מטופל טוב .בשנה שעברה היה היבול יפה וכולנו תקווה שנוכל לבשר זאת גם לגבי

תפוחי אדמה סתיו  -אנו מצויים בעיצומו של איסוף התוצרת מחלקות הסתיו .סיימנו לאסוף את

הגידולים השנה.

הזריעות המוקדמות באזור שדה תימן והיבולים שקיבלנו הם באיכות טובה מאוד .אנו אוספים כעת
באזור אורים ,צאלים ומגן .האזור הזה נפגע בסערה שהייתה בחודש ינואר ולכן האסיף בחלקות שנפגעו
מהסופה נעשה בתאום עם 'קרן קנט' (קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות) ,כדי שנוכל לאמוד את הנזק

פרויקט 'קולחי באר שבע' הינו פרויקט רחב היקף שאנו מפתחים כבר שנתיים .הפרויקט אמור לספק כ-

שנגרם.

 20מליון מים מטוהרים לשימושים חקלאיים בלתי מוגבלים .נפח המאגר הוא  2מליון קוב והוא יקלוט את

תפוחי אדמה אביב  -סיימנו את זריעת האביב .כמו בשנים האחרונות ,נאלצנו להשקות השקיית רוויה

המים העודפים ויטהר אותם על פי מדדי איכות בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר .כרגע אנו עומדים

בהכנת השטחים .לצערנו ,השקיה זאת נוגסת בחלק ממכסות המים שלנו .עם זאת ,השטחים נראים

לפני תקופת הרצה שתימשך כמה חודשים,על פי דרישות משרד הבריאות.

יפה מאוד ,טפו ,טפו טפו (למי שיש עץ לידו  .)...אני מקווה שיישארו כך עד סוף העונה.

במקביל ,אנו בונים מאגר נוסף ליד נבטים שאמור לספק מים להשקיה עירונית בשכונת רמות בבאר שבע,

כותנה -לאחר מאמץ גדול הצלחנו להגדיל את שטחי הכותנה שנגדל השנה והם יגיעו ל 5000דונם .מחירי

בקיבוץ חצרים ובמושב נבטים .שאיפתנו היא להשלים את מאגר נבטים עד סוף  2011ולבנות מאגר נוסף-

הכותנה במגמת עלייה ואנו מנצלים זאת...

מאגר מרחבים ,על כביש חצרים אופקים .מדובר בתרומה אדירה לחקלאות באזור ,תרומה שאנו גאים

חימצה -השנה הגדלנו את שטחי החימצה  .הודות לאורי קלימי ,שעובר צמח צמח ויודע לדבר עימם

להוביל בשיתוף עיריית באר שבע .את הפרויקט מנהל חיים לוי שלנו .חיים וצוותו מבצעים את הפרויקט

בשפת החומוסיה ,אנו מצליחים גם בגידול זה...

ללא עיכובים ובעבודה משותפת מצליחים להתגבר על בעיות רבות בשטח -הן בעיות פיזיות והן בעיות

בוטנים -השטחים מוכנים לזריעה ומצויים לאחר חיטוי  .את שטחי הבוטנים אנו מקטינים השנה עקב

ביורוקרטיות שלעיתים הן קשות הרבה יותר.

מצוקת המים .כידוע לכם ,הבוטנים הינם גידול שצורך הרבה מים ולכן בכל עונה ,ולמעשה בכל השנה,

אנו מעריכים כי לקראת סוף חודש מאי נשלים את הבנייה בשדה תימן ובכוונתנו לחנוך את המאגר בטקס

אנו מנסים להתאים את מחזור הגידולים לשוק בהתאם לרווחיות שלהם.

מכובד .הפרטים -בהמשך.

האביב ,כפי שהבחנתם,כבר בפתח.
זה הזמן לצאת וליהנות מהשדות,
מהנוף ומהאוויר הצח שבהם השתבחנו.
כחברה חקלאית החיה את השטח ביום יום,
אני מזמין אתכם ליהנות מהאוצר שלנו-
הטבע .אני ממליץ על טיולים
רגליים כדי להכיר את פינות הנוי
הנמצאות בקרבת הבית.
הנאה מובטחת.

עמוס חושב

אלזיאדנה

כן! לראשונה יש לחברת מושבי הנגב
אתר אינטרנט.www.ngv.co.il -
בימים אלה אנו שוקדים על יציקת תכנים,
מידע וחדשות לאתר .אם יש ברשותכם
תמונות מעניינות או מידע מרתק נשמח
אם תעבירו אלינו כדי שנוכל להעשיר את האתר

