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 7102  במרץ 5

 ,למגדלים שלום

 

 . בפתח תעונת הזריעה עומד

 .נאחל לכולנו עונה מוצלחת

 .אנו צופים ירידה בשטחי המזרע, על פי הצהרות המזרע הראשונות

 

 מהנעשה בשוק

 . ליברה/סנט 78-כ Aליברה ואינדקס /סנט 27-מחיר הבורסה כ. ממשיך במגמת עליה שוק הכותנה

תהיה הצריכה גדולה מהיצור , בדומה לקודמתה, צופות כי גם בעונה זו 7102/07תחזיות ראשונות לעונת 

סין  ממשלת ימת דריכות בשוק למכרזי הכותנה שלקי ,לאור זאת. עיקר השינוי במלאי הינו בסין. בכמליון טון

 .המתחילים בשבוע הבא וצפויים להמשך עד חודש אוגוסט

הביקוש והמכירות של פימה אמריקאית וכותנה מצרית הינם . ממשיכה היציבות במחירים הסיב הארוך בשוק

 .מעל הממוצע השבועי הנדרש להקטנת המלאי בתום העונה

 .ת של סיב ארוךבקרב היצרניות העיקריו 7102קיים חשש מהגדלה של שטחי המזרע בעונת 

 ליברה/סנט 057-פימה בכ: בימים אלה מתבצעות מכירות של כותנה ישראלית במחירים הבאים

 .בכמויות נאות ,ליברה/סנט 001-ואקלפי כ

 

 מחיר סופי לגרעינים

 . לטון₪  0,171לטון ואקלפי ₪  0,112.5הוא פימה  7108המחיר הסופי לגרעינים לעונת 

לאור הביקושים הנאים  לטון אקלפי וזאת₪  71-לטון פימה ו₪  2.5-ב הזמני מחירים אלה גבוהים מהמחירון

 .לקראת תום עונת הניפוט

 .מגדלים אשר בחרו לקחת את הגרעינים שלהם יחויבו בהפרש ויזוכו במחיר הפול

 .מרכזי מזון שרכשו ממגדלים בחיוב דרך המועצה יחויבו בהפרש

 

 ביטוח גליליות בשדה

והשתתפות עצמית גבוהה בפוליסת ( בעקר עקב הצתות)שריפת גליליות בשדה לאור הגדלת החשיפה ל

הוחלט כי ההשתתפות העצמית של המגדל לנזק של שריפה בשדה יהיה , המועצה שנועדה לנזקי קטסטרופה

 .או להכניס את הגליליות לחצר המשק או אזור מגודר/המשקים נדרשים להגביר את השמירה ו. 11,111$

 

 טקס סם המבורג+ ונה כנס לסיכום הע

 . דר במלון בקיבוץ צובהמבורג נערכו ברב עם והש סם ה"לסיכום העונה והטקס ע הכנס השנתי

 .ברכות לזוכים

 .סיכומי עונה מקצועיים נערכו גם בכל האזורים

 

 ברכת עונה חקלאית וכלכלית מוצלחת

 

 אורי גלעד                       

 ל"מנכ                                        
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