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.הסתיימה2021עונת הניפוט של . זהו
זו היתה העונה בה המחירים הגיעו לגבהים שלא ידענו עם איכויות

ובכל זאת חשוב לציין. מצויינות אבל הכמויות הקטנות מאי פעם
רואים , גם בשנים קשות, כי אלו מהמגדלים שמאמינים בגידול הכותנה לאורך שנים

.השנה ברכה בעמלם
.טון פימה אורגנית84טון אקלה ו 245, טון אקלפי793, טון פימה4,046ייצרנו העונה 

.2%Lו H ,11%Mמהכותנה באיכות 87%באקלפי
.פימה הורים5%ועוד H ,7%M ,3%Lמהכותנה באיכות 85%בפימה

כאשר מצטיין השנה הוא  , ברמת התוצאות הפיזיות בפימה אנחנו רואים תוצאות יפות
,    ג"ק235ג סיבים לדונם ואחריו יבנה "ק253עם ) מדריך יגאל פלאש(ל.כ.ש ש"גד

.ג סיבים לדונם"ק231ש חפר עם "ג וגד"ק232שדה יואב 
ג סיבים  "ק217שמשון רודוי ובני דרום עם . באקלפי התוצאות בהחלט מאכזבות

.ג סיבים לדונם"ק211ושדות חמד עם 213לדונם ואחריהם יבנה עם 
.ליברה במטויות/סנט345מחיר הפימה בשבוע וחצי האחרונים עומד על 

המחיר הממוצע משוקלל של הפימה כולל מכירה מוקדמת נמצא כרגע על
נותרו למכירה      . ליברה ללא המכירה המוקדמת/סנט282ליברה למועצה ו /סנט240
ליברה /סנט322.81טון נסגרה בסכום של 100טון כאשר העסקה האחרונה על כ 600כ 

.למועצה
בהתאם  , ושל כל מגדל2021לאחר שנחשב את הערך האמיתי של פול , בסוף דצמבר

.של חלקכם ביבול45%נשלים ל , לתוצאות שלו

.2022אישרה מועצת המנהלים את תקציב המועצה לשנת , השבוע
:נקודות מפתח בתקציב

כנראה למספר שנים–מחסור עולמי בסיב ארוך •
הביקוש למוצרי איכות בעליה•
רמות המחירים ישארו כנראה גבוהות•
ישנה ירידה בשימוש בסיב הסינטטי•
שניקים מוגבלות"האלטרנטיבות של הגד•
דונם75,000כ : סך הדונמים הצפוי•
)2021מגדלים ב 32ו 2020מגדלים ב 41(מגדלים  69–מספר המגדלים •

2021בדצמבר 16 ידיעון למגדלים
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היום סגרנו את ההקצאות למגדלים שמילאו את טפסי הבקשה של המכירה  
.  ליברה למועצה/סנט220טון והמחיר 2,000הכמות כאמור . 2022המוקדמת לעונת 

בכוונתנו לבדוק אפשרות של סבב מכירה מוקדמת נוסף לקראת תחילת ינואר וזאת 
עדיין מפעילים לחץ לבצע מכירה מוקדמת גם  . לאור רמות המחירים הגבוהות

.נדווח, ברגע שיהיו תוצאות. לאקלפי

ידיעון למגדלים

יזהר לנדאו
ל"מנכ

נספר פה על הקיץ
שהולך ונעלם

מטריות ומגפיים
מוציאים מהמחסן

הסתובבנו-כל הקיץ 
בין הרים ובין סלעים
וברכבת רצנו טסנו

הו מה טוב ומה נעים

יואל לרנר

כבר לא-עכשיו 
נלך לים

ונלבש כפפות
וסוודר חם

כי חורף
השמש נעלמת בחורף

הגשם מטפטף על העורף
וקר-חורף 
צריך ללבוש-חורף 

מעיל כל החורף
וגשם מטפטף על העורף

וקר-חורף 

רק בוץ-עכשיו 
ושלוליות

אין ברירה
הקיץ עוד רחוק

...כי חורף
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