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מי שנוסע בכבישי הארץ איננו יכול שלא להתרשם מהמראה המלהיב של שדות כותנה  
אנו נמצאים בחודש יוני הקריטי בכל הקשור למיצובו של צמח הכותנה  . שהחלו בפריחתן

.והקפדה על משטר השקיה נכון תבטיח רמות יבול גבוהות
ולכן קשה מאד, העולם העסקי נמצא בתקופה של אי וודאות גדולה

לחזות האם רמות המחיר של הכותנה שכרגע מתפרסמות אכן משקפות
אנחנו מאמינים כי מחיר של. נאמנה את הכיוון אליו אנו צועדים

ליברה אינו סביר לאורך זמן ועלול לפגוע ביכולת של המטוויות/סנט340
,ולכן צופים ירידה, חודשיים-לסגור עסקאות לטווח של יותר מחודש
.אם כי בהחלט לא צניחה של המחירים

הצהרה רשמית USDA-ביוני יוציא ה16-רק ב. משטחים82%ביוני 5-ב נזרעו עד ה"בארה
על פי הידוע לנו  . מהשטחים100%נזרעו כבר , בקליפורניה. 22/23של היקפי המזרע לעונת 

משנת  32%-בהשוואה לשנה שעברה ועדיין נמוך ב17.5%-ישנו גידול בשטחי הפימה של כ
.2019משנת 50%-ו2020

מבדיקה שערכנו מסתבר שלא . שילוךלאחרונה העלו מספר מגדלים חשש ממחסור בחומרי 
.לזירוז פתיחת הלקטיםקוויקוהן של וסטריפטיזתשליךצפוי מחסור הן של 

ואכן הכנסנו בו שינויים 2011בדקנו את הסכם המסגרת משנת , על פי בקשות של מגדלים
האחת לשמור על האינטרסים של כלל . כאשר שתי משימות עמדו לנגד עיננו, ועדכונים

.  המגדלים והשנייה לנסות ולהפוך את ההסכם לכמה שיותר ידידותי
, ביום ראשון הקרוב נקיים מועצת מנהלים כאשר על סדר יומנו בצד הנושאים השגרתיים

.ואישור הסכם המסגרת החדש2021אישור סגירת פול 
.תועבר יתרת הכספים בסוף חודש יוני, בהנחה שסגירת הפול תאושר, כפי שהובטח

מ במטרה לראות כיצד  "וצליל שץ משהשטיינמץהשבוע קיימתי פגישת עבודה עם יחיאל 
ובעקבות יציאתו לגמלאות של עופר  , מ"לאור הצמצום המתמשך במספר מדריכי שה, ניתן

במיוחד לאור הגידול  , ואולי לחשוב אחרת על תפקידו של המדריך, גורן למצות את תרומתם
.  המשמעותי בשטחי הכותנה
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נועם עמיר: צילום

יזהר לנדאו
ל"מנכ

יש רגע קצר בין אדר לניסן
שהטבע צוהל בכל פה

הוא שופע חיים
-שיכור ומבושם 

!איך שיופי יכול לרפא

נסער ומשולהב ומתיז
-ניצוצות 

ויצהיבייּבולאך עוד רגע 
-כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת 

.קצר פה כל כך האביב

קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך

מבטו רק נפקח
-אך התחיל ללבלב 

.רק ניתן לי ותכף נלקח

ימים וסוער-אביב עול
-וסופו

,כבר כתוב בעלי ניצניו
אבל הוא מסתחרר

,כפרפר במעופו
.נצחי בעיניו-וכמוהו

דוד גרוסמן
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