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שוק הסחורות העולמי נמצא בסטרס שלא ידענו מזה שנים .המחסור הצפוי בגרעיני חיטה ותירס
משנה את סדרי העדיפות של המגדלים בעולם וגם אצלנו מופעלים לחצים על הגד"שניקים להסב
חיטה שהייתה מיועדת לתחמיצים ,לחיטה לגרעינים .האם יש הגיון במהלך? בסופו של יום כל אחד
ושיקוליו הוא.
בתחילת השבוע עלה מחיר הפימה ל  347סנט/ליברה ואתמול עלה ב 3-סנט נוספים ל350-
סנט/ליברה .האם זו רעידת אדמה? האם זהו צעד שיעשה טוב עם מגדלי הכותנה? אין ספק כי
בטווח הקצר ,ולאור המחסור הצפוי בכותנה ארוכת סיב ,זה כיוון טוב אולם צריך לזכור כי הדבר
עלול גם לעבוד כבומרנג ויגרום בסופו של יום לצמצום משמעותי בבקושים.
העלאת הריבית בארה"ב) ,ראשונה מתוך  6מתוכננות( ,עשויה להעלות את שער הדולר וזה
כשלעצמו דבר מעודד.
לאחרונה קיבלנו פניות ממגדלים לגבי חוסרים בחומרי הדברה וחוטי בלבול .כללית אנו בקשר רצוף
עם הספקים על מנת לוודא כי אספקת החומרים תתנהל כשורה עד כמה שניתן .לגבי חוטי הבלבול,
ברצוני להדגיש כי יש אצל הספק מספיק חוטים לסבב הראשון לפי  50יחידות לדונם .הספק קיבל
מאיתנו רשימה של כל מגדל ומספר הדונמים הצפוי ובהתאם יוקצו חוטי הבלבול .משלוח נוסף של
חוטים צפוי בתחילת אפריל כך שלא צפוי מחסור במוצר זה.
לגבי חומרי הדברה ודשנים ,אכן ישנו מחסור עולמי ,שלא לדבר על בעיות לוגיסטיות שעדיין לא
נפתרו ועליה דרמטית במחירים ולכן התארגנות מוקדמת ויצירת מלאים הינה הכרחית.
בסוף חודש מרץ נעביר  10%נוספים של חלקכם ביבול  2021ובכך נשלים ל 95%-מערך היבול על פי
המחירון הזמני .קצב המשלוחים בהתאם לתכנית המקורית כך שאם לא יקרה משהו בלתי צפוי,
נסגור את פול  2021במהלך מאי ונשלים את התשלומים בהתאם .בסוף החודש גם נעביר את יתרת
 5%בגין הגרעינים.
החל מחודש אפריל נתחיל להעביר לאלו המעוניינים את המקדמות של עונת  .2022השנה המקדמות
יהיו בגובה של  $45לדונם.
יזהר לנדאו
מנכ"ל
אדמה ,אני קשובה לקולך.
אדמה ,תמיד ולאן שאלך.
אדמה ,השביל בו אפסע
הוא שבילך,
אמא אדמה.

אדמה ,רגלי מהלכות יחפות.
אדמה ,פנייך חמות ועוטפות.
אדמה ,עיניים חומות בי צופות,
אמא אדמה.

אדמה  -נותנת פריה לכולם.
אדמה  -טובה ותמימה לעולם.
אדמה  -למדי נא את בנך האדם.
אמא אדמה.

הן באתי ממך ,מחיקך ,אדמה,
ואת עתידה לשכך  -אדמה
את כל כאבי ,את לילותי ,את ימי,
עולם ומלואו לך מודה  -אדמה
ואנו עצי השדה  -אדמה
ממך ואלייך אם כל חי ,אמציני.
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