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שוק הכותנה בעולם נמצא ברגיעה יחסית כאשר כולם יושבים ומחכים להיקפי המזרע
הסופיים בארה"ב .היקפי המשלוחים של פימה מארה"ב ירדו ב 40%-ביחס לתקופה המקבילה
שנה קודמת וזאת במיוחד לאור העובדה שהכמויות במחסנים הצטמצמו מאד.
 Index Aהמייצג את מחירי האקלה ממשיך לשמור על רמות שיא בסביבות  160סנט/ליברה .אין
כרגע מחיר לפימה לאספקה מיידית .לאספקה בנובמבר ודצמבר המחיר עומד על 340
סנט/ליברה .האם זה מצביע על תחילתה של מגמת ירידה במחיר? ימים יגידו.....
שער הדולר ממשיך לטפס והוא עבר כבר את ה 3.40-ונראה כי ,עם העלאות הריבית בארה"ב,
ישנה סבירות שמגמה זו תימשך.
אצלנו הזריעה הסתיימה .לצערנו עדיין מספר רב של מגדלים לא מילא את ההצהרה השנייה,
כך שעדיין אין לנו מידע מדויק על היקף השטחים הכולל .עם זאת מסתמן שנעבור את ה-
 80,000דונם .אנו מתחילים בהכנות לקראת העונה ,כאשר נושא אחסון הכריכות בשתי
המנפטות נמצא על המדוכה.
כיוון שעונת הניפוט תתחיל באמצע ספטמבר ותיגמר בסוף דצמבר ואולי תגלוש לינואר  ,23על
כל המגדלים להתחיל ולתכנן מגרשים לאחסון הגליליות .הנחיות מדויקות לגבי צורת אחסון
הגליליות ,בהתאם להנחיות הביטוח ומכאן גודל המגרש/מגרשים שדרשים ,ייצאו בימים
הקרובים על מנת לאפשר תכנון וביצוע בזמן.
בין ה 22/5-ל 26/5-תבקר אותנו משלחת של ה .BCI-מטרת הביקור חידוד נהלים ,ביקור
במספר גד"שים והכרה מקרוב על הנעשה בתחום הקיימות אצלנו.
ביום ג' ה 24/05-יתקיים יום צוות ,המאורגן כמידי שנה ,ע"י מדריכי שה"מ .יום הצוות מיועד
לכלל מגדלי הכותנה והעוסקים בענף .המפגש יתקיים באזור עמק יזרעאל .הזמנה עם תכנית
מפורטת מצורפת.
אנו חוזרים ומדגישים שבחלקות בהן ישנם כבר  4עלים אמיתיים ,יש לפזר את חוטי הפרומון
על מנת להקטין את התבססות ההלקטית הוורודה בשטח.
יזהר לנדאו
מנכ"ל
ים השיבולים שמסביב
על גליו לשוט יצא הרוח.
אלף חיוכים אלי שלח האביב,
שמש חביבה יצאה לשוח.
על המיתרים המפיקים צלילי
זהב,
הם המזמרים אל מול התכלת,
אלף מלאכים השרים שלום
לסתיו.
נושקים ומלטפים פצעי שלכת.

גם האהבות באור נפלא,
שוב פורחות כולן בשדות
הזמר,
אלף לבבות שלוחים אלייך,
ילדה
זר שירים קטף לך משורר.

יש אומרים " :נפלא הוא ריחן של
אהבות ".
יש אומרים " :אורן הוא ים של זיו ".
אלף ציפורים לקולך שיר מזמרות,
יפית כה ילדתי מן האביב.
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