
 

 

   

     

   

  23.5.2019  (21-19 'מס)    ועיבש      חוויד                                                                     

          l.mhadarom.co.iwww 

 ori@mda.co.il   08-8611850: ספק  050-4061446  08-8611860: טל 79813 שקמים ..נדת ראם, מצו   

 גוונים של אפור 50
 45הנהלה הרחבה של מועצת הכותנה התכנסה השבוע לשמוע על הערכות "מצב הכותנה" בארץ. ההיקפים השנה כ 

בים העולמי מושפע ישירות ממלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ונם לזרעים. שוק הסיד 6000אלף דונם, מהם כ 
תמשכותו הפשר לצלוח את המשבר הנוכחי, אך ם מאגדליהתפתחותה. רשת הביטחון שפרסה המועצה למוממתין ל

הוא רב. הן מבחינת  הכותנה במחזור גידולי הגד"ש ה שלחשיבות מחייב "חישוב מסלול מחדש". יאמר בבירור,
נמשיך  מחסור באלטרנטיבות ראויות. לכן,מול גידולים אחרים והן בגלל היקפים יסות סניטציה, הן מבחינת וו

 !זהב-ר ולשינוי גוון מאפור )כהה( ללבןפות לשינוי מגמה במחיצל, איכותיתגדל כותנה ל
 )ד. אליהו( יותר קרובים אל העתיד

, הפצת ידע מקצועי הינן מטרות האתר .https://falcha.co.il שארגון עובדי הפלחה השיק אתר אינטרנטי חד
האתר כולל מידע רב על הארגון ופעילותו וכן מדורים שונים  .ף בידעקידום חדשנות בתחום החקלאות ושיתו

מגזין ניר ותלם אונליין הכולל מחקרים וידיעות , חדשות ועדכונים: הרלוונטיים לתחום הפלחה ולחקלאות בכלל
 לוח אירועים הכולל כנסים ואירועים בארץ ובחו"ל בתחום, מידע על קורסים, שונות בנושאים של מיכון וגד"ש

 .החקלאות
של א.ע. חדש : מיזם התארגנות השעורה .מספר נושאיםעל הרומ"אים נמסר דו"ח  בפגישת -ןחדשות מהארגו

חקלאים נפגעי הצפות בגלילי העליון והמשך : התערבות הארגון לטובת ק.נ.ט ה.מאורגן של שעורהפלחה לשיווק 
ת גופים חקלאיים נוספים חה הצטרף לעתיר: א.ע. הפלכימניר ם המזרחיים.חיטה בעמקילמו"מ עם קנט על פיצוי 

המסגרות  .ח על התקדמות הקציר"כמו כן נמסר דו .לייצוג החקלאים. המטרה העיקרית, למנוע מונופול בענף
 אמון המגדלים בהתארגנות חשובה זו., לצד פעילות נמרצת, מחזקות את המחודשות הניהוליות הפורמאליות

       הראשונים החלו להיקצר והקצב ילך ויגבר בשבוע הבא. עד כה השדות  – קציר       "עוטף עזה"                    ...תזכורת 
  הצהרות(. האיכויות באופן ממוצע מה 11% -כטון ) 2000נקצרו מהאזור כ          2016                                      

     , חלבון10.8%)פרס(, לחות  83.5, הקטוליטר 91.8טובות מאד: גלוטן אינדקס                                                       
 . מאזורים אחדים מגיעה חיטה עם לחות 0.8 % = פרס(, ופסולת 11.5)מעל  11.4                                                      

 פיצוי ובאופן טבעי לשנה זו, קיימת גם בעיית חלזונות.  (12.5%) גבוהה מהמותר                                                      
 בינתיים, אנו מדווחים על שינוי מגמה היבולים הגבוהים!  , הםהמה לבעיות אל                                                     

 את הימים שנעבורכולנו תקוה בבורסת הגרעינים ועליה במחיר החיטה.                                                      
 הללו ללא שריפות מיותרות."הנוראיים" 

 נוסף לערוגות הגידוליםבגדרה מחדשת פניה.  האתיופיתהקהילתית הגינה  – הגינה
 , אותם מגדלים וותיקי העדה, יש תכנית להכין ערוגות תבלינים באזורהמסורתיים

 לטבע ,ונה וחיבורם באמצעות עשייהגינה לימודית לילדי השכירוח. הכוונה לפתח הא
 דיסק. עיבוד המשך בסוח וטח בכיעל ניקוי הש לגד"ש יבנהולחקלאות. תודה ענקית 

 אנו ממשיכים ברצון טוב ונפש חפצה לסייע בהתאם ליכולות, הזמינות והבקשות.
גיבוש מטרת העל העומדת לנגד עינינו, היא  נפגש השבוע לפגישה ראשונה.למגדלי הדרום הבדיקה צוות  – בחינה

מבנה ההכנסות ההתארגנות ופירוט  ותמטר בפגישה הוצגו. מערכת מאוזנת תקציביתקיים ל אמצעים/דרכים

יקוף מטרות ההתארגנות והצעות לבניית מערכת תקציבית תליבון ול קיים דיוןוההוצאות. בפגישת ההמשך, נ

מאוזנת לאור השינויים העתידיים במבנה כוח האדם ופיחות הכנסות מתמשך. הצעות הצוות יובאו לדיון בפורום 

 ולמועצת המנהלים. מנהלי הגד"ש

 בקרוב...                                         שבוע הבא 

 4/6ג', יום  –צוות הדרכה                              10:00, 28/5ג', יום  –פורום הגנת הצומח  
 הזמנה( ו)רא 5/6ד', יום  –כנס מגדלים עם דשן הצפון                           13:30, 28/5ג', יום  –פורום מרכזי השקיה  
 6/6ה', יום  –יום צוות כותנה ארצי                                        10:00, 29/5ד', יום  –צוות בדיקה  

 12/6ד', יום  –סיור וכנס מגדלים                                                                                                
 
 

                 את גל החום               ם עוברים בשלו                             

                                                                                                    צוננתשבת                                                                                                                                                                      
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