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  מגדלים שלום,ל   

 בבטחה.בשדות הכותנה מתפתחת 

 שישאר כך. –נגיעות הזחל הורוד נמוכה 

 

 מהנעשה בשוק

 במלחמת הסחר אין רגע דל.

, הרעידה שוב את כל השווקים. 1.8.19-על תוספת של מכסים על יצוא סיני לארה"ב ב הודעת הנשיא טראמפ

 שנים.  3-סנט/ליברה, לאחר למעלה מ 60-בבורסת הכותנה חצה חוזה ספטמבר כלפי מטה את מחסום ה

 בתגובה הודיעה סין כי תפסיק לרכוש סחורות חקלאיות מארה"ב.

 ים על האטה וירידה בביקוש.המטוויות ומפעלי הטקסטיל בכל העולם מדווח

 :2019 דצמ'גרף חודש 

 

 

 

 הסיב הארוך וקש

 הארוך רמות המחירים נמוכות בחלק מהמדינות היצרניות מהוצאות היצור, וכתוצאה מכך אנו עדים  הסיבבשוק 

 לירידה בשטחי הגידול. מכסי יבוא על פימה אמריקאית בסין מאפשרים לנו למכור את הפימה במחירים טובים.

 כניסת חרם בסין על כותנה אמריקאית תאפשר לנו גם מכירה של אקלפי במחירים טובים.
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 הנפקת שטרי הון ותשלומי ריבית

ונוהל ההחזרים וריבית בגין שטרי הון משנים קודמות, הועברו למגדלים בתחילת חודש יולי.  2018שטרי ההון לשנת 

 ון החתומים וחשבונית בגין הריבית, ויזוכו עד סוף אוגוסט. מרבית המגדלים העבירו למועצה את שטרי הה

 מגדלים שטרם שלחו את המסמכים מתבקשים לעשות זאת בהקדם.

מבדיקה שערכנו במספר משקים מתברר כי בחלק מהמשקים שטרי ההון, ההחזרים והריבית לא נרשמים לזכות ענף 

 נרשמים לזכות גידול הכותנה.  הם אינםהגד"ש אלא בכלליות המשק, וכן כי בתמחיר הגד"ש העצמאי 

 לדונם. ₪  100-החזרים אלה משמעותיים ויכולים להגיע ל

 נא לוודא כי הם נרשמים לזכות הכותנה.

 

 ביטוח גליליות בשדה

מועצת הכותנה מבטחת את הכותנה מהשדה ועד נמל היעד. ההשתתפות העצמית החלה על המועצה )ודרכה על פול 

 אלף דולר. 100-ות בשדה ו/או במשק, היא כהמגדלים( בגין גלילי

 אלף דולר 100-מקרים של שריפות בגליליות. הנזק בכל אחד מהמקרים היה כ 2בשלוש השנים האחרונות ארעו 

 כך שלא הופעל ביטוח.

 העצמית לא צלח. ההשתתפותלבצע ביטוח של סכום  ניסיון

 על פול המגדלים.זה סכום ומעל  ,דולר אלף 30בסך של עד  בין המגדלההשתתפות העצמית מתחלק סכום 

 הנזק. ביתרתמשתתפים באמצעות הפול אלא המגדלים  ,המועצה אינה גובה פרמית ביטוח מהמגדלים עבור חשיפה זו

 בשבועות הקרובים יופצו נהלי אחסון הגליליות ותקנון ההשתתפות העצמית בביטוח.

 

 BCI –סיפור מהשדה 

, פורסמה כתבה על התמודדות מוצלחת של נעם עמיר וגד"ש קבוצת יבנה BCI-של הבמסגרת הידיעון החודשי העולמי 

 עם מחלת המקרופמינה. ברכות לכל העושים במלאכה.

 להלן קישור:

.http://stories.bettercotton.com/Israel/index.html 

 

                                 

 בברכה, 

 אורי גלעד                                                 
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