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 משתתפים נרשמו להשתלמות הגנת הצומח שאנו 40 – שומרי הסף
 מקיימים במגדלי הדרום. הגנת הצומח היא אחד הנדבכים החשובים

 ,חלק מאותו ניסיון מתמשך ומרתק "לביית" את הטבעבחקלאות. 
 . מטרתם של אנשי הגנתמובהק על הצלחת הגידולבאופן  ולהשפיע

 "לאתרג" את הצמח ולבודדו מפגעים ומזיקים. לבנותהצומח היא 
 של הגידול. אני שומרי הסףסביבו חומת הגנה ושטח סטרילי. הם 

  .אותו, תבסס אותו ותרחיב , תחזק ידע קייםתלמות זושתקווה שה

, ויותר מכך, הפיכתנו למעמד של שותף אסטרטגי תנה משופרת(ור כו)ייצ BCIתקני אימוץ  – שומרים על הבית
עם הסביבה, שימור קרקע, מגוון המינים ועוד. מועצת הכותנה גם בות" בארגון, "מכתיב" לנו התייחסות "והתכת

במימון מצעות שני פרויקטים המחברים סביבה ועסקים )רואה במהלך הזדמנות ומקדמת את הנושא אצלנו בא

צטרף לשומרי הגנת הסביבה ולא לצאת נגדם. אנו מאמינים כי (. האסטרטגיה היא להBCIגון ארו המדינה
יאה וירוקה יותר. בכלל, והן לסביבה בר לקידום החקלאותהן הדדית של צרכי הצדדים תוביל הבנת  הידברות,

הפלסטיק לסוגיו  בתנועה ההולכת וגדלה של שימור כדור הארץ. ככל שיתמעטו השימושים במוצרי עלינו לתמוך
הגדול ביותר( כך נחזור אל הטיבעי. הפחתת השימוש בסיבים סינטטיים תעלה ערכם וכמותם של )גורם הזיהום 
 פעמיים.-כלים חד פחותלסטיק, שקיות פ פחות –קדם תרומה לעצמנו בואו נשם! בקיצור, ואנחנו  –סיבי הכותנה 

סוד גלוי הוא שהענף מצוי בתקופת . 2020ליעדי מחקר  ותנה התכנסה לדיון נוסףהנהלת ענף הכ – מחקרים לאן?
בביזור  תחדדת. הדילמה האם להשקיע את כספי המגדליםדי המחקר מוהשאלה למיקוד יע לגבי עתידו בהירות-אי

משאבי מחקר מוגבלים: מחקרים מהפכניים או ה עושים עם מחקר או שניים גדולים. מב תמקדהמחקרים או ל
בגידול, כלומר, ממשק גידול, הגנת  חיי היומיום"מ"מחקרים  ולתקצבכם, לעת הזו, להמשיך סוהשמרניים. 

 ה!ניתן לראות באתר המועצ מחקרי ענף הכותנהמרבית את עתירי יבול ואיכות.  הצומח, זנים
 , מנכ"ל מועצת הכותנה, סקר בפני משתתפירי גלעדאּו  -כותנההמפגש מגדלי 

 ואת 2019, סיכום תוצאות ניפוט יבול 2018סגירת פול כנס מגדלי הכותנה את 
 כהרגלו, סקירה מקיפה, פיעה על מחיר הכותן.המש האווירה הבינלאומית""

 מנסה לחזות פני העתיד. אולם האמירה הבולטת ביותר,ו ציאותממשקפת , בהירה
 לא להפסיק לגדל כותנה, גם אם הימים אינם..": םהישירה והכנה, היתה למגדלי

 אינה בעלמא. יש לכך פוטנציאל!! "עוד נראה ימים יפים"האמירה כי . קלים.."
 הענף בשיניים. כי אחרת אלו יגיעו, חובה עלינו להחזיק אתאם נעריך שימים 

 והודעות אחרות שנאמרו בכנס.... בפעם אחרת.היה לו תקומה. על אמירות לא ת
  :ינואר תוכניות

 ג את מגדליבשבוע הקרוב אייצ -היעדרות זמנית              לינואר 27, 20,  13ב',  מי: י השתלמות הגנת הצומח

 בקמבודיה. BCI, בכנס הדרום הכותנה ומגדלי                                  לינואר 15יום ד', : סיור מגדלים פלחה
 לכן, הד"ש הבא יתאפק ויצא לאור בעוד שבועיים.                                               לינואר 20יום ב',  כנס נוטעים:

 נשרוד.                                    לינואר 22ד', : יום כנס אגריאקולוגיה
                                   לינואר 29יום ד', כנס חמניות ומללי: 

 זרזירים ממרכז ומזרח אירופה הקפואה, ועורכים ב!( מאות אלפימגיעים לכאן )לנג ,חורףמדי  – המופע
 .הלינה המשותפת קראתרובטיקה מדהימים לטסי אווימ 

  .בתרונות רוחמה .שעדיין בלינה משותפת כן.... יש כאלו
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