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חיטה  – 2019מחיר החיטה הסופי נקבע על  246.71$לטון ( 90%מהמחיר לפי שער יציג של  $/₪ 3.59והשאר לפי
השער היציג שיתפרסם היום) .התשלום הסופי למגדלים יתבצע במהלך ספטמבר ,לאחר שיועברו השלמות המחיר
מהזכיינים .הפרסים הממוצעים בדרום ,עומדים על כ  8.6$לטון ,מה שמעיד על חיטה באיכות טובה מאד!!
הסתכלות קדימה – קטיף הכותנה מעבר לפינה ולוח השנה כופה עלינו לתכנון את מועד הקטיף ,הנגזר ממועד
השילוך ,הנגזר מהפחתת כמות המים לצמחים .מהלך "פשוט" הטומן בחובו ידע ,ניסיון וביצוע נכון .כנס מגדלי
הכותנה השבוע עסק בניתוח מצב הכותנה ומכלול השיקולים למועד השילוך ותנאיו האופטימליים .בכנס סקר עוזי
נפתליהו את הגידולים בשטח ,אורי גלעד ניתח את מגמות השוק הגלובאלי בצל מלחמת הסחר ,איתן סלע ואריה
בוסק תיארו את מצב הצמחים והנחיות לשילוך ,מתניה צונץ תאר מזיקי העונה ודגשים לאיכות הכותנה ומושי
צ'ולק הציג את ההנחיות לקראת הניפוט .תודה למשתתפים ולמציגים והתנצלותי על קוצר הזמן הניתן לדוברים,
להצגת מכלול הדברים .קישור למצגות מהכנס נשלח למשתתפים.
הגנת הצומח – פורום הגנת הצומח נפגש השבוע ,בהובלתו המבורכת של ינון שחם .לדבריו ,הפגישה היתה
מעשירה ורבים מהנוכחים שיתפו בדבריהם את השאר .ההשתתפות הגדולה מעידה על חשיבותו של הפורום .תודה
גדולה לינון על הובלתו המקצועית.
ביקורים -הצטרפתי לאורי גלעד (מנכל מ .הכותנה) בפגישותיו השבוע עם חמישה גד"שים .לצד "טענות" המגדלים
על מחיר הכותנה ושער הדולר ,היתה תמימות דעים גורפת על ניהולה והתנהלותה
של מועצת הכותנה כגוף המתפקד למופת .כפי שאמר אחד המגדלים ..." ,ענף
הכותנה משמש כמגדלור ."...יתרה מכך ,בשנים האחרונות עוברת מ .הכותנה
מהפיכה בהרכבה הצעיר ,ללא זעזועים ובשיתוף פעולה ראוי להערכה מצד כולם .את
גד"ש עציון המנגינה הזאת אסור להפסיק! כולנו תקווה שגם "טענות" המגדלים יתאדו ,ומחיר
הכותנה יטפס למקום הראוי לה.
 – BCIבתחילת השבוע עסקנו ארוכות ,יונתן ספנסר ואנוכי ,במילוי שאלון  BCIשל האזור .שאלון שתשובותיו
מבוססות על סטטיסטיקה של סיכומי השאלונים שמילאו הגד"שים .שוב ושוב אנו נוכחים לדעת ,את אשר אנו
יודעים ,שת ו התקן החשוב הזה ,בנוי לנו כמו כפפה ליד .אנחנו שם ,מבצעים בדקדקנות את נדרש גם ללא דרישה.
כל שנותר הוא למלא את הטפסים ולזכות בתקן המביא לנו כבר היום ,דיווידנדים יקרים .ראו פרסום העולמי של
ה  ,BCIבראיון עם נועם עמיר ,כיצד מתמודדים החקלאים הישראלים עם המשבר בכותנה כתוצאה ממחלת
http://stories.bettercotton.com/Israel/index.html
המקרופומינה
כדאי לדעת
קורס "לניהול סיכונים" https://falcha.co.il/news-updates/news/risk-management-darom-september-2019/#more-2208
ערב "חקלאות על הבר" ,בפאב ניר-עם ,יום ה'https://falcha.co.il/category/news/ :19/9 ,

חשוב לדעת :א.ע .הפלחה השיק אתר אינטרנטי חדש .המקיף מגוון גדול של נושאים עדכניים .כנסו והרשמו!
יצאנו לחפש אתונות ו...מצאנו מלוכה

הפיכת הרעיון העוּברי ,סיור מנהלי הגד"ש לירדן ,הלכה למעשה ,הובילה אותנו
(אלה ואני) לעמק המעיינות ,למפגש עם מנהל חוות עדן ,ציון דקו ,להם קשרים אמיצים
עם השכנים החקלאיים מעבר הירדן .במהלך הפגישה הצטרף ראש המועצה האזורית
יורם קרין ,אשר ערך לנו סיור מקיף ברחבי המועצה ההטרוגנית ,הכוללת קיבוצים,
מושבים ,דתיים וחילוניים .יורם ,איש חזון ומעש ,חשף בפנינו את העשייה החברתית-קהילתית-חינוכית המופלאה
של המועצה האזורית .מיתוג האזור וגאוות יחידה המבוססת על  11בתי ספר (כולל לילדים עם צרכים מיוחדים,
כפר גמילה וביה"ס החקלאי הפתוח בתוככי חוות עדן) ,שכונה קהילתית מעורבת" ,שלפים" ,המחברת בין קיבוץ
רשפים (השוה"צ) לשלוחות (הדתיים) ,שבילי האופניים ,אזור הסחר המשותף עם ירדן (בשלבי הקמה) והמרכז
לחינוך טכנולוגי (עידן טכנולוגיות) העמוס בפעילויות חינוכיות לילדים נוער ומבוגרים" .הצמיחה הדמוגרפית
המרשימה ,נשענת על חינוך איכותי וחיי קהילה עשירים" ,אומר יורם" ,אפשרויות הפרנסה באזור יבואו בהמשך".
על קצה המזלג נחשפנו לעשיה ,הנבנית על חזון ,נחישות ויכולת מימוש מעוררת השראה .תודה גדולה ליורם וציון
על הכנסת האורחים והנכונות לעזרה .באנו בשביל קצת מידע וחזרנו עמוסי חוויות (למען הגילוי הנאות ,יורם ואני
מכירים מעבר משותף).
תוכניות אוגוסט :יום צוות כותנה ארצי בגליל המערבי – יום ב' 26/8
צוות הדרכה – יום ג' 27/8
סבב מגדלי הכותנה עם אורי גלעד – יום ה' 29/8
חוזרים לשפיות" :יום השחרור" להורים וסבים – יום א'1/9 ,
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