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 2102 בדצמבר  22

 ,למגדלים שלום

 

 .עונת הניפוט עומדת לפני סיומה המוצלח וגשמי ברכה באים בשדותינו

 

 איכות וניפוט,יבול

ומנפטת סיבי הדרום  6.02.02-מנפטת העמק סימה את עבודתה ב. יומהעונת הניפוט עומדת לפני ס

 .לסיים בעוד כשבועייםצפויה 

וזאת , נמוך משמעותית מהממוצע בשנים האחרונות, דונם/'ג"ק 021-הצפוי הינו כ הפימהיבול 

ניכרת שונות . החום הכבד בראשית העונה והשפעת מחלות ומזיקים ,מחסור במים עקבכנראה 

 . גבוהה ביבול בין חלקות שונות

 .אלף טון 00.2-סך יצור הפימה הוא כ

אלף  2.2-סך יצור האקלפי כ. דונם בדומה לממוצע הרב שנתי/ג"ק 201-הצפוי הינו כ יהאקלפיבול 

 .טון

 .איכות הסיבים בשני הזנים טובה וניכר שיפור בפרמטרים של עדינות וחוזק

  

  נעשה בשוקמה

 ליברה/סנט 01-ממשיך לשמור על יציבות כאשר מחיר הבורסה הוא כ( האקלה) שוק הכותנה

 . ליברה/סנט 07-כ Aואינדקס 

 

יציבות ברמת המחירים אם כי ישנה ירידה ברמת הביקוש עקב מלאים  ניכרת  הסיב הארוךבשוק גם 

 .אוקטובר/שנצברו אצל מטוויות וסוחרים במסחר הער בחודשים ספטמבר

 .ליברה/סנט 001-001-ליברה ואקלפי ב/סנט 011-בימים אלה אנו מוכרים פימה בכ

המיתוג הופך משמעותי יותר ויותר ולשם כך גוברת החשיבות למעקב אחר  בשוק הסיב הארוך נושא

 .שנתגלו םת גם לנוכח זיופיהכותנה בין השדה למוצר הסופי וזא

הביקוש לאקלפי . ומערכות המעקב שלנו לשיווק הכותנה הישראלית BCI-לאור זאת מתגלה חשיבות ה

 .איטיוכחית נולפימה אפורה ואיכויות נמוכות ברמת המחירים ה

 

 ארוע שריפה באלץ קשת

. כנראה עקב הצתה מכוונת, ארוע של שריפת גליליות בשדה ארע בחברת אלץ בקבוץ בית קשת

לאחר בדיקה נמצא כי לנזק אין כיסוי במס רכוש עקב חוסר יכולת . ₪אלף  211-הקף הנזק כ

 .ליםי הכל"פול המגדלים ישתתף בנזק עפ. ע או  כיסוי ביטוחי אחר"להוכיח מניע פח

 .תבדק אפשרות לקראת העונה הבאה להחליף את כיסוי הפול לכיסוי אחר או לשנות את תנאיו

  



 

 

 

 5102סגירת פול עונת 

 .ליברה/כל המחירים בסנט

רמות ומעונה אשר סבלה מנזקי מזג אויר קשים , 2101בסוף החודש נסגור את פול המגדלים לעונת 

 .נמוכות בשוק ביקוש ומחיר

 2103סנט בעונות  021-סנט לעומת למעלה מ 031-הוא כ הפימהמחיר המכירה הממוצע של 

 המחיר הממוצע למגדל הוא. י הקנט"סנט ורובו כוסה ע 2-המחיר לאיכות הבסיס גבוה בכ. 2102-ו

 .מעל לערך היבול הזמני 3%-התשלום למגדלי הפימה יהיה בכ, סנט 026-כ

 

סנט  031-וכ 2102סנט בעונת  023-סנט לעומת כ 002-וא כה האקלפימחיר המכירה הממוצע של 

 .סנט והוא דומה לערך היבול הזמני 016.11-המחיר הממוצע למגדל הוא כ. 2103בעונת 

 

 

 5102תוכנית הסיוע של המועצה לעונת 

 .את תוכנית הסיוע המסורתית 2100תקיים המועצה גם בעונת , כבשנים קודמות

לים גם בשנים בהן מחיר הסיבים נמוך לכסות לפחות את הוצאות בתוכנית המועצה לאפשר למגד

 .היצור ביבול נורמטיבי ובכך לשמור על שטחי המזרע בענף לאורך זמן

 

 .ב נוסח התוכנית"מצ

 

 כנס כותנה ארצי וטקס סם המבורג

 ש סם המבורג יערך בקבוץ צובה "כותנה הארצי לסיכום העונה בצרוף טקס חלוקת הפרסים עהכנס 

 .ות תשלחנה במועד מאוחר יותרנהזמ .5102בפברואר  52ביום ראשון 

   .אנא רשמו ביומנים

 .יש למה לצפות

 

 

 בברכת חג אורים שמח

 

   

 

 אורי גלעד                       

 ל"מנכ                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 2102/ידיעון/מזכירות-אורי
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