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ידיעון למגדלים

 13בינואר 2022

נהוג לחשוב כי עונת המלפפונים היא דוקא בקיץ .אצלנו כרגע ישנה הרגשה של עונת
מלפפונים .למרות שהקנינים חזרו מחופשת החגים ,אין באויר אוירה של לחץ לסגירת
חוזים חדשים .כנראה שרובם יושבים על מלאים ומחכים לראות מה ילד יום.
רמות המחירים התייצבו בשבועיים האחרונים ברמות הגבוהות של  128 – 127סנט/ליברה
לאקלה .הפימה יציבה על  345סנט/ליברה .גם התחזיות לגבי סך מלאי של הפימה בעולם
לא השתנה והוא עומד על  32%פחות מהשנה הקודמת.
קצב המשלוחים בדצמבר עמד על  1,344טון וינואר נראה שיעבור את ה 1,000-טון.
כזכור ,סגרנו עסקה נוספת של מכירה מוקדמת של  1,000טון פימה במחיר 250
סנט/ליברה למועצה ,שהם בערך  243סנט/ליברה למגדלים .הממוצע של המכירה
המוקדמת ל  230 ,2022סנט/ליברה .מבקש להזכיר כי עד ה 20/01/22 -יש להגיש את
הבקשות לסבב השני.
בסוף חודש זה בכוונתנו להשלים לכלל המגדלים ל 65% -מערך היבול וכן לשלם 20%
נוספים מערך הגרעינים .השלמה ל 100% -מערך הגרעינים בסוף מרץ.
לאור תחזיות הזריעה לעונת  2022העומדות כרגע על  77,000דונם ולאור הלחץ שיהיה על
מפעילי הקטפות ,סיכמנו עם הקנט על הגדלת תקופת הביטוח בכל הקשור למועדי
הזריעה והקטיף ,כך שתקופת הביטוח תהיה מה 1 -במרץ ועד ה 20 -בנובמבר ,במקום
מ 10 -במרץ ועד  15בנובמבר .הביטוח על נזק לגליליות נשאר ללא שינוי עד
ה 22 -בפברואר או גמר הניפוט .אין שינוי בפרמיה.
כפי שפרסמנו ,לאחר שנתיים של הקפאה אנו מחדשים ימינו כקדם .ביום ג'  22בפברואר
נתכנס במלון שפיים לכנס השנתי של עונת הכותנה וטקס סם המבורג .אנו מצרפים
ההזמנה לכנס .נודה על אישור השתתפות.
יזהר לנדאו
מנכ"ל
גשם בוא ,רד עלי,
בוא כסה אותי עכשיו ,אותי
ואת ימי.
רד לאט ,רד ושא אותי לים
אל נא אל תחדל לרדת
לעולם,
אל תחדל.

רד עכשיו ,רד עלי
שא אותי ואת ימי,
אל תוך הנעלם.

וענן ,יחוג מעל ימי הים,
חוג יחוג יומם וליל,
חוג יחוג ורוח מיילל.
והים יגיע עד גגות תבל,
ואין אוויר אין אש אין חול,
ואור אחרון ייגוע בלאט בלי
קול
וקץ לכל.

לילה בוא ,רד עלי
בוא עטוף אותי עכשיו,
עצום את שתי עיני.
רד לאט,
את עין השמש האפל
שים ידך ביד הגשם
הנופל ,ונופל.
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