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בסין עדיין  , מנגד. רוב מדינות המערב חוזרות לשגרה ולומדות כיצד לחיות לצד ועם הקורונה
דבר הפוגם קשות בהתנהלות  , מתקיים משטר של סגרים על אזורים נרחבים ברחבי המדינה

הסברה אומרת כי היעילות של החיסון  . בכלכלה השנייה בגודלה בעולם, הכלכלית השוטפת
.הסיני רחוקה עד בלתי קיימת בהשוואה לחיסונים שפותחו וקיימים בעולם המערבי

כל  , והסנקציות שמופעלות על רוסיה ותגובות הנגד של הרוסיםבאוקראינה המלחמה , במקביל
.  המשקף את סך מחירי שוק הסחורות העולמי לגבהים שלא ידענוFAO-אלו מביאים את מדד ה

Index A מחיר . ליברה/סנט150המייצג את מחירי האקלה ממשיך לשמור על רמות שיא של מעל
כל אלה מסבירים את אי השקט בשווקי המזונות וגידולי  . ליברה/סנט350הפימה נשאר יציב על 

.  השדה ורמות המחירים הנגזרות
וסך ייצור הכותנה יגדל  4%-בכיגדלו 2022סך שטחי הכותנה בעולם בשנת , על פי הידוע לנו

אך בפועל כאמור  , הכותנהלכאורה היינו אמורים לראות תחילתה של ירידה במחירי . 3%-בכ
.הרמות הגבוהות נשארות בעינן

ישנה סבירות שמגמה זו  , ב"עם העלאות הריבית בארה, ונראה כי3.30-שער הדולר עבר את ה
. תישאר

אין עדיין מידע , ובמיוחד בכל הקשור לזריעת פימה בקליפורניה, ב"לגבי היקפי המזרע בארה
.עדכני ואנו ניזונים מסקרים טלפוניים שנעשים מדי תקופה בין החקלאים

.גידול-עם השלמת קציר התחמיצים וזריעת הדו, אצלנו הזריעה מגיעה לסיומה בימים אלו
.  למלא את טפסי ההצהרה השנייה ולשלוח אלינו, אנו פונים פעם נוספת לכל מי שסיים לזרוע

אשר השנה  , מבקש להדגיש כי חתימה על ההצהרה השנייה הינו תנאי להעמדת מקדמות
.לדונם$ 45עומדות על 

ההמלצה של מועצת הכותנה הינה יישום תכשירים  . של כנימות עלההופעה בשטח ישנה כבר 
קצב הצימוח של הצמחים מהיר , שכן, ולא באופן פרופילקטילפי ניטור ופיקוח רציף ומסודר
.ולכן חומר ההדברה לא נשאר לאורך זמן על גבי הצמחים, מאוד במיוחד בימים חמים אלו
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מן העפר המר העיריות עולות
ועל הדשא ילד וכלבו

מואר החדר ויורדים לילות
על מה שבו ומה שבליבו

וכל מה שהיה אולי יהיה לעד
זרח השמש שוב השמש בא

עוד השירים שרים אך איך יוגד
כל המכאוב וכל האהבה

הן זה אותו  , הן זה אותו העמק
הבית

אבל אתם הן לא תוכלו לשוב
ואיך קרה ואיך קורה  , ואיך קרה

עדיין
.שהחיטה צומחת שוב

יזהר לנדאו
ל"מנכ

דורית צמרת

שדות שפוכים הרחק מאופק  
ועד סף

-וחרובים וזית וגלבוע 
ואל ערבו העמק נאסף

.ביופי שעוד לא היה כמוהו

זה לא  , זה לא אותו העמק
,אותו הבית

אתם אינכם ולא תוכלו לשוב
ובשמיים , השביל עם השדרה

עיט
אך החיטה צומחת שוב
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