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לאור  הבקשה לקיים פעילות ממוקדת . דונם אבוקדו נטועים במשקי הדרום 6500כ  –הזהב הירוק 
  ועמי )בני דרום(  עמיחי שמרקמה(, -)צבר איל מוצ'ןלאבוקדו באזור, נערכה פגישה בהשתתפות 

בהקמת  הובהר חוסר ההיגיון, רכז התארגנות אבוקדו, של מטעי הדרום והנגב יחדיו. אוליאל
בפעילות  ת מעורביםלהיו צריך התארגנות נוספת/מקבילה להתארגנות הקיימת. נהפוך הוא, 

של הפרדה בריאותית, יש מקום לקיים פגישות בקפסולות מציאות ה  לאור .ההתארגנות הקיימת
 האבוקדו באזור, להצטרף להתארגנות המשותפת.  גדליאזוריות. זאת גם ההזדמנות לקרוא לכל מ 

  הדרכה                      
   זריעותצוות ההדרכה נפגש השבוע. נערכה סקירה  על מהלכי                                                                 

   יבולי  מגידולי הקיץ והתרשמות ראשונית  ב  לזרוע  ה מהדילמההפלחה,                                                 
 תישאר במאפייני   2021תוכנית העבודה לשנת )טובים מאד(.  ההכותנ                                                
 הקיים ובהתאם לתקנות הבריאות מעת לעת. כנסים בזום    הפורמט                                               
 דיון     וכן    !מצוינות בהדרכה  –. הוצב יעד לשנה הקרובה  בשטח יוריםוס                                                
 הפגישה נשלח למנהלי הגד"ש.  סיכום מחקרים אזוריים. על                                                

   הזהב הלבן 
המחירים במגמת   אופטימיות זהירה מזדחלת לאיטה במעלה ברומטר מצב הרוח של הּכותנאים.

האופטימיים רואים כאן התמונה השחורה הופכת לאפורה יותר ויותר.  עליה והשוק מתחיל בתנועה.  
עינינו נשואות לחברות   היקף הזריעה המתוכנן, גבוה מהתחזית.. גוונים של אפור 50לפחות 

 ( 1898)נח רוזנבלום ...... "שאו ציונה נס ודגל" ה ודרנ  ר, מו  ייז  פ  ,  התרופות
   2021תכנית  

מגפת הקורונה ותהליכי  הונחה בפני מועצת המנהלים. כך כתבתי בהקדמה, "....  2021תוכנית  
השחיקה בחקלאות הגד"ש המסורתית, יהוו "שחקנים ראשיים" בהתנהלות החקלאית בארץ  

התארגנות מגדלי הדרום על מערכת הדרכה מרכזית   שמורבמציאות זו ת[   ]...  ובאזור בשנה הקרובה 
יעילה, תומכת ומכווינה. שיתוף ידע ומידע באמצעות סיורים, כנסים )ככל שיתאפשר(, דפי מידע  
והמלצות. המשך קיום פורומים מקצועיים וייצור ידע וביסוסו באמצעות מחקרי שדה רלוונטיים 

- ופעילות חברתית  ערכית של מעורבות בחברה הישראליתך בפעילות  והטמעתם אצל המגדלים. נמשי
 ויחד נדע לעמוד באתגרים העומדים לפתחנו.   ,חווייתית, בהתאם לאפשרויות

 2021יעדי                                                                        

 הדרכות יעילות במשקים, סיורים, כנסים ודפי מידע. – מצוינות בהדרכה     •

 שנתיים( -שנתיים ורב-איתור מקורות הכנסה נוספים )חד      •

 ארציים   הגדלת מעורבות נציגי המגדלים מהאזור, במועצות וארגוני חקלאיים     •

 בחינת אפשרויות המשך הגידול  –ליווי ומעורבות בעתיד הכותנה באזור       •

 מול רמ"י  –המשך מעורבות בטיפול באדמות הזמניות בקיבוצים       •

 דטא למידע חקלאי -בחינת האפשרות לבניית מערכת ביג     •

 גשם של סוף שבוע זה, ומערכת גשם    ( אולי)  – נביטה של תקווה                   צילום: אורי טל  

       מתבצעמשמעותית בשבוע הבא, ממריצים את זריעות הפלחה.                                                
 מרוכז לסיים את זריעות הפלחה במשקים. חורף שהתחיל ברגל       מאמץ                                                
 עולים... הם מתכון מנצח! המחירים  ה ימין, ראוי שימשיך כך, ו                                               

 שבת שלום                                                                                   


