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היות מכותב למייל . שמחתי לתספסוחמה בתרבות הישראלית שבשגרהפומבי איננו דבר פירגון  – בפנים גלויות

 נמרוד  אני רוצה להביע את הערכתי הרבה לפעילותו של. כך הוא כותב, "... )צרעה( למועצת הכותנה אסףששלח 
מנת לענות במהירות על  תה כמותה עלמה שטרם נראאישית דואג לתת שירות בר אין קץ והקרבה שבמסירות וידן

כל   ..."ואכפתיות שותפות אמיתיתנועם הליכותיו וסבלנותו של נמרוד נותנות תחושה של ]...[  צרכי מגדלי הכותנה
 המוסיף, גורע.

הבערה  , סופה להתנוון ולגווע. המחקרים הם נשמת אפה ומנועמההעומדת במקוחקלאות  – שמת אפהנ
 הציע, לבחון וללבדוק שתפקידה מקיימים מערכת מחקר קטנה וצנועה,גדלי הדרום המאיצים אותה. אנו במ

שנעננו לבקשת מנהל המחקר לבצע  זו אחת הסיבות , על מגוון הגידולים באזור.מגדלשל ה יום-תובנות מחיי היום
 .כל שנבקשכ בעיבודים והריסוסים,, המסייעים תודתנו לגד"ש שקמה .בחוות גילת נועקווב כותנה תמחקר השקי

נגד  טיפול , החלפת מידע והמלצותמשתתפים( נפגש השבוע לדיון כללי 15פורום הגנת הצומח ) -מגינים על הבית
שאת על הפגיעה האפשרית -. הודגש ביתראבטיח מללי, תירס וכותנהר על מזיקים בחמניות, ב  . דּועונהמזיקי ה

. יתרה הריסוס החלה על הפקחים בעת גדולהות הבגידולים שכנים כתוצאה מרחף בשעת הריסוס ולכן האחרי
 וקף החומרים.תחון את המטוסים ולבתוקף", מומלץ להגיע גם למנחת -מכך, לאור אירועי שימוש בחומרים "פג
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הזוכות במכרז החיטה של המדינה(. וכך גם חילוקי הדעות מול הזכיינים )החברות  קציר החיטה בעיצומו -ירצ ק 
ם של בסיוע. הטרית בחיחפּוהמצאות ועצימות לבדיקת  ת ובפרמטרמחיר ההובלה הימיב ואה תהמחלוק סלע

רבית החיטה הנקלטת במחסנים היא ת. מסכמו, ניתן לגשר ולהגיע להקצת רצון טובו ומבינים אנשים טובים
להעלות  ,עם עוד קצת מאמץ .לטון 8$מגיע עד כ , נכון להיום, נגב-מאד וממוצע הפרסים בדרום ותטובבאיכויות 

 נהיה בדרך הנכונה....אנו  –החליפין של הדולר שער את ר פשלאת מחיר החיטה בבורסה ו
ושך לאור תמיד צופן קסומות. מעבר מאור לחושך או מחות הדמדומים הן בדרך כלל שעות שע – נהרו  קו   דמדומי 

שחר(. אין ספק שאנו  בכוננות מוצביםה במתח )יעידו על כך לוחמי בחובו ציפייה למשהו אחר, חדש. מלווה
נגיף ם האם אלו דמדומי בוקר או ערב. הא ,שאנחנו לא יודעים . מההדמדומים של הקורונהפת אים בתקונמצ

ורונה(. אבל.... דווקא בגלל קוף סווירת או בסוג של אס"ק )מתחיל לזרוח מחדש. כולנ דווקאקורונה שוקע או 
ם לא להרפות ולא לזלזל. בשבוע הבא אנו מתכנני חוסר הידיעה על הצפוי, עלינו להמשיך ולהקפיד על ההנחיות.

כמו ולחטא ידיים.  להקפיד לעטות מסיכות לנוכו על. במרווחים מקומות הישיבה יפוזרווכנס באולם. בשטח  סיור
 הרעה על עצמנו.. לא שאנחנו נביא את היה בסגר..."היה בסדר או שנ..." או שנכבוד השר שאומר 
טלפונם /םפרי מצלמת ,דהימותבתמונות מ השל פורום הגנת הצומח עשיר הווטסאפקבוצת  – אוגרפיקג  נשיונל 

 )ללא קרדיטים אישיים( ..כמה... של החברים. לא התאפקתי והבאתי
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