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מדד ה FAO -המשקף את סך מחירי שוק הסחורות העולמי נמצא בנסיקה.
 Index Aהמייצג את מחירי האקלה עלה לרמת שיא של  152.75סנט/ליברה.
מחיר הפימה נשאר יציב על  350סנט/ליברה .כל אלה מצביעים כי אי השקט בשווקי המזונות
וגידולי השדה יימשך עוד מספר חודשים.
שער הדולר עלה ל 3.30-אבל ירד לאחרונה לכיוון ה ,3.20-בהחלט מאכזב.
לאור אי הוודאות לגבי כוונות המזרע של הכותנה בארה"ב ,לאור השינויים הכלליים במחירי
המזונות ,החלטנו בשלב זה לא לסגור חוזים חדשים ,אלא אם המחירים יהיו אטרקטיביים.
השבוע ,לאחר גל הקור שחווינו ,מתחילה בגדול תקופת הזריעה .התנאים אידאליים וחשוב
לנצלם.
השבוע התקיים יום עיון במשקי הדרום להתמודדות במזיקי הכותנה בהדרכתה של מיכל
אקסלרוד .אנו שמחים כי מספר משתתפים היה גדול והתגובות מהמפגש היו מאד חיוביות
והצביעו על חשיבותו .אנו נמשיך ללוות את המגדלים לאורך העונה ונקיים מפגשים נוספים,
בהתאם לצרכים ולבקושים שיגיעו מהשטח.
למרות ההבהרות שלי בידיעון הקודם ,עדיין נשמעות תלונות של מגדלים לגבי מחסור בחוטי
בלבול .אני מבקש להדגיש כי יש אצל הספק מספיק חוטים לסבב הראשון לפי  50יחידות
לדונם .הספק קיבל מאתנו רשימה של כל מגדל ומספר הדונמים הצפוי ובהתאם יוקצו חוטי
הבלבול .משלוח נוסף של חוטים צפוי בתחילת אפריל כך שלא צפוי מחסור במוצר זה .במקרה
של שינויים מהותיים בין ההצהרה הראשונה למזרע בפועל ,יש להיות בקשר עם מיכל אשר
אמונה על הנושא.
כפי שכתבתי במכתב אישי לכל המגדלים ,עם חזרתי מחו"ל נעבור על הסכם המסגרת שנכתב
לפני שנים רבות ונכניס בו את השינויים וההתאמות הנדרשים .לאלו המבקשים מקדמות ,יש
לחתום על ההצהרה השנייה וכן על שאר המסמכים הרלוונטיים .השנה המקדמות יהיו בגובה
של  $45לדונם.
יוצא לביקור משפחתי לארה"ב .מאחל לכולנו סדר פסח כשר ועונת כותנה מוצלחת.

ארץ שיושביה היא אוכלת
וזבת חלב ודבש ותכלת
לפעמים גם היא עצמה
גוזלת
את כבשת הרש.
ארץ שמתקו לה רגביה
ומלוחים כבכי כל חופיה
שנתנו לה אוהביה
כל אשר יכלו לתת.

שב החצב לבן לפרוח
שם בדרך יחידי
והיסמין ישיב ניחוח
שדות הזמן שלה האבודים.
ארץ שמתקו לה רגביה
ומלוחים כבכי כל חופיה
שנתנו לה אוהביה
כל אשר יכלו לתת.

יזהר לנדאו
מנכ"ל
כל אביב שבים לה סביוניה
לכסות את כל קמטי פניה
רוח קיץ עצב אבניה
ילטף באור.
שב הסתיו עם כובד ענניה
לעטוף אפור את כל גניה
והחורף את שמורות עיניה
הבוכות יסגור.
נתן יונתן
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