
הצטרפו אלינו לקורס שומרי זרעים
אשר יתקיים במסגרת פרויקט אחוות זרעים לשימור זרעי בר ומורשת

זורעים עולם חדש

מטרות הקורס:
· הכשרת המשתתפים כמגדלי ושומרי זרעים

· חשיפת המשתתפים לחשיבות הגבוהה שיש לשמירת זרעים, ולאחריות המוטלת עלינו
· ייצרת קהילה מקומית וספריית זרעים שתשמש את תושבי האזור

הקורס בן 6 מפגשים ויתפרש לאורך כל עונת הגידול והקציר
ויתקיים בימי שישי בין השעות 9:00-13:00

מרבית המפגשים יתחילו בתוכן עיוני וימשיכו בעבודה מעשית משותפת של טיפול והקמת גן

לפרטים והרשמה: יעקב 052-3542421, עדי  054-7588685

*יתכנו שינויים בתאריכים עקב אילוצי מזג האוויר, צורכי המשתתפים ופרמטרים נוספים, יישלחו הודעות על שינויים למשתתפים

סילבוס הקורס:
29.11.2019 מפגש פתיחה והכרות עם עולם הזרעים, הסיפור של הזרעים

· מה הוא הסיפור של הזרעים
· מוסר ומוסריות

· האבקה ומאביקים
· מבנה אנטומי של הפרח

· סוגי פרחים )חד ביתי דו מיני, חד ביתי חד מיני, דו ביתי חד מיני(
· על הספקטרום – מי חוצה עם מי ) הבדלים בין סוג למין(
· זריעות של גינת החורף וצמחי בר שונים בשטח ובמגשים

 7.2.2020 גנטיקה
Hybrid vs op ·

· ייצוב זן ודיהיברידיזציה
· ברירה לפי תכונות וטיפוח, גודל אוכלוסייה

· פנוטיפ וגנוטיפ
· לצאת להרפתקה עם הסיפור של הזרעים שלי ושל המורשת שלי

land race זני מורשת, הנדסה גנטית, מוטציות כפויות, ו ·
· טיפול בגן החורף וזריעה של גן הקיץ וצמחי מרפא לזרעים במגשים

13.3.2020 זרעים וקהילה
· צפייה בסרט קצר  

· הצגה של בנקי זרעים ופרויקטים אחרים בעולם
· המהפכה הירוקה

· אז מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? דיון פתוח בשאלות שעולות בנו כתוצאה מהיום
· הכנת ערוגות והשקיה, זריעות ושתילות בערוגות הקיץ

24.4.2020 על גן הזרעים והפריה ידנית
· נלמד איך לסדר את גן הזרעים
· הפריה ידנית בעזרת מכחולים

· בניית כלובי רשת למניעת האבקה לא רצויה ע"י חרקים.  
· זמן בגן הזרעים

 22.5.2020 קציר לזרעים במסורת שלנו ) שבועות (
· נלמד איך לקצור לזרעים

· איך ליבש נכון
· להפריד זרעים מהמוץ

· זרעים במחסן, מחזורי זריעה בהתאם לאיכות הזרעים במחסן
· זמן בגן

30.7.2020 מפגש סיום
· קציר וטיפול בזרעים רטובים.

· נבצע בדיקות של אחוזי נביטה.
· ארוחת בוהריים משותפת מהגינה.

· סיכום

https://docs.google.com/forms/d/1ygt2_rm-F3rrzB_gtNLUA3_q2DBTo5G8wieomREb9lI/viewform?edit_requested=true

