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 ארגון עובדי הפלחה



 :כללי
 מובילי העמקים, קציר ברכת הארץ, זן בר -זכייני חיטה•

 

 .אלף טון 100כ "סה –אלף טון בצפון  42 -אלף טון בדרום 58 –כמות להצהרה •

 

 (אחסון לטובת הזכיין ברכת הארץ) ונתיבות  יושיביה: בדרום -תחנות קבלה•

 מנפטת העמק –בצפון                      •

 

 .עדיין לא ברור סופית היכן יאוחסן -טבל ודאי•
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 קביעת מחיר חיטה בסיסית

ועד ל ( ימי רביעי 5השנה )ממוצע מחיר בורסה של ימי רביעי של חודש מאי  •
י מחיר ימי רביעי  "יתרת הכמות המוכרת תשולם עפ. מהכמות המוצהרת 75%

 .של אותו שבוע של הקליטה

ימי רביעי   5מחיר סופי של החיטה יקבע לאחר חישוב הפרמיה הממוצעת של •
 .ימי רביעי של יולי 3ימי רביעי של יוני ועוד  4, של חודש מאי

 .המשמעות היא שמחיר החיטה הסופי ייקבע לא לפני השבוע השלישי של יולי•

המתפרסם ביום  )של ימי שישי $ הקובע לתשלום השבועי הינו שער ה$ שער ה •
 (.'א

 (.מחיר הנמוך מזה למעלה מעשור. ) לטון$ 230 -בכמחיר החיטה היום מוערך •
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 תנאי קבלה לחיטה

  11אם תוגדר בבורסה חיטה •
אזי חיטה עם  , (12ולא )כבסיסית 

לא יושת עליה   11-11.4%חלבון 
 .קנס כלשהו

 

 – 9.5חיטה עם חלבון נמוך מ •
 .תיפסל
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 חלבון קנס/פרס חיטה סוג

12 
לפי  פרס

 פסטרנק באום
11.5-12.5 

11 

כמו הפרס   קנס
לא   12של חיטה 
אך $ 2פחות מ 

 6$לא יותר מ 

10.5-11.4 

10 

כמו חיטה  קנס
לא   3כפול 11

אך $ 5פחות מ 
 15$לא יותר מ 

9.5-10.4 



 תנאי קבלה לחיטה
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 גלוטן רטוב קנס/פרס הערות

 ומעלה 27.1 12פרס כמו חיטה סוג  אין כפל פרס

 24-27 אדיש

 22-23.9 11קנס  כמו חיטה סוג  אין כפל קנס

 19.1-21.9 10סוג  קנס כמו חיטה אין כפל קנס

 ומטה 19 פסול לא נכנס למשטח



 תנאי קבלה לחיטה
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 הקטוליטר קנס/פרס הגדרה

 80.1-82 %כנגד עשירית % עשירית  פרס בסיסית

 78.1-80 אדיש בסיסית

 76.1-78 %כנגד עשירית % עשירית  קנס נמוכת איכות

 מצומקת
  87.5%מחיר החיטה ייחשב לפי 

הפרמיה בלבד  + ממחיר הבורסה 
 (ללא הובלה)

74.1-76 

 ומטה 74 (מיועד למספוא) לא נכנס למשטח  חזור-אל/פסולה



 גלוטן אינדקס –תנאי קבלת חיטה 

 :הערות•

כל משאית תעבור בדיקה חזותית להימצאות  •
 .פשפש/חפורית/חלזונות/גופים זרים

 

 –יחידות פשפש  50משאית ובה יתגלו יותר מ •
 תעבור את הבדיקה להימצאות פשפש

 

 .תיפסל –חלזונות  6משאית ובה יתגלו יותר מ •

 

 – IDKבבדיקת  105חיטה שתקבל ערך נמוך מ •
מחירה  . תועבר למחסן אך לא תקבל פרסים

 .יהיה מחיר חיטה בסיסית
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'שלב א  
גלוטן אינדקס  

50מתחת ל   

' שלב ב  
בדיקה חזותית  

להימצאות  
 פשפש הקמה

'שלב ג  

חיטה  - 3%מעל 
 פסולה

 

'שלב ד  

  3%מתחת ל 
נגיעות תתבצע  

 בדיקת

IDK   

'שלב ה  

מציאת ערך  
 – 105מעל 

 תיפסל החיטה



 :בנוסף
 

או   19.1-21או גלוטן רטוב ,  9.5-10חלבון % : חיטה נמוכת איכות תוגדר•
 .   77.9נמוך מ  הקטוליטר

תאוחסן בנפרד ומחירה לא יעלה על מחיר חיטה  –חיטה נמוכת איכות •
 (.גם אם ניתנו לה פרסים על פרמטרים אחרים)בסיסית 

 (ללא הובלה ודמי ניטול) ייגזר ממחיר הבורסה והפרמיה בלבד  -קנס/פרס•

משקל לתשלום יהיה משקל  . $ 2+מחיר חיטה בסיסית  -חיטת טבל ודאי•
 .פסולת 3%ברוטו ועד 
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הזורעים  "
בדמעה ברינה  
 "יקצורו

עונת קציר מוצלחת  
 !לכולנו

 

   050-7779897 –דורון ' טל
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