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 7302  במרץ 03

 ,למגדלים שלום

 

 .מרבית השטחים המתוכננים כבר נזרעו, נמצאת בעיצומהעונת הזריעה 

 .אלף דונם 56-י הצהרות מזרע ראשונות אנו צופים מזרע של כ"עפ

  

 מהנעשה בשוק

שער הפוגע ביצואנים , $/₪ 0.5-האחרונים ומתקרב לבשבועות , לצערנו, דולר נשחק משמעותיתשער ה

 .כולם ובמגדלי הכותנה בפרט

 Aליברה ואינדקס /סנט 22-שומר בשבועות האחרונים על יציבות מחיר הבורסה כ שוק הכותנה

 .ליברה/סנט 72-כ

 .7300-00ממשלת סין החלה לבצע מכרזים יומיים למכירת כותנה מהמלאי הענק שנוצר בעיקר בעונות 

 .המכרזים ימשכו עד סוף חודש אוגוסט. מהכמות המוצעת ברמת מחירים טובה 53%-קיים ביקוש של כ

 .יגיב השוק בעליות, יש הצופים כי אם יתברר שחלק ניכר מהמלאי הסיני הינו באיכות נמוכה מאד

ל פימה מסתמנת אפשרות כי לקראת סוף העונה יווצר מחסור וזאת לאור מכירות נאות שבשוק הסיב הארוך 

לנוכח צפי לגידול משמעותי בשטחי המזרע של סיב ארוך , עם זאת .כותנה מצרית ואקלפי ספרדי, אמריקאית

של יבול חדש במחירים נמוכים ממחירי היבול אמריקאית להציע פימה  החלוסוחרים , בעולם בעונה הבאה

 .הנוכחי

 .ליברה לאקלפי/סנט 004-מה וכליברה פי/סנט 067-אנחנו ממשיכים למכור במחירים של כ

בפימה נותרו למכירה כמויות . כבר נמכר 7305בחודשים האחרונים חזר הביקוש לאקלפי כך שמרבית יבול 

( ?מחלה)ועדינויות נמוכות  7306תוצאה מגשמים מוקדמים בעונת יות נמוכות כה באיכונגדולות של כות

 .גם איכויות נמוכות בחודשים הקרובים אנו מקוים כי תנאי מחסור בשוק יסיעו לנו למכור. 7305בעונת 

 

 תשלומים למגדלים שבוצעו בסוף חודש מרץ

 7305המחיר הסופי של הגרעינים לעונת  -סגירת פול הגרעינים .  א

 .6%-היתרה לתשלום כ. טון/₪ 0,370טון ואקלפי .₪ 0,332.63פימה      

 ,לעטיפת גלילית שנשלחה₪  7-י של כזיכו - 7305זיכוי מתמה בגין נסיונות בעטיפות לגליליות עונת .  ב

 .03,333$כ "סה     

  למגדל שנפגע מהצתת גליליות $ 03,333-בהתאם להחלטות שילם פול המגדלים פיצוי בסך למעלה מ.  ג

 .זוהי ערבות הדדית במיטבה -בשדה     

 

 הצהרת מזרע שניה

 ה מיד לאחר סיום המזרע את ההצהר אנא מלאו. בימים אלה נשלחה למגדלים הצהרת מזרע שניה

 .העבירו למועצהו

 

 בברכת חג פסח שמח

 אורי גלעד                       

 ל"מנכ                                        
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