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מהנעשה בארגון – ינואר 2020
גשמים רבים ואירועי מזג אויר קיצוניים שפקדו את ערי המדינה ,לא פסחו על שטחי החקלאות וגרמו הצפות רבות
בשטחי המזרע ונזקים רבים  -להלן תמונה הממחישה יותר ממילים את סוג הנזקים .התמונה צולמה בעמק יזרעאל
בשטחים של קיבוץ יפעת.
הצפות גרמו לנזקים בכל הגידולים ובנוסף לכך,
באזור הגליל העליון לא ניתן להיכנס לשטחים ולזרוע
את האפונה.
בדרום – הגיעו גשמים לחלק מהאזורים ברמה סבירה
אך מדרום לקו הבצורת המצב קשה ביותר וכמעט
ולא ירדו גשמים באזור אופקים וצאלים .מאות
דונמים שנזרעו מחדש באזור סופה מייחלים
לחודשים פברואר ומרץ גשומים בחלק זה של הארץ.
מזונות גסים:
תהליך המו"מ הארוך והמייגע מול מרכזי המזון הסתיים ללא הסכם חתום .במספר מפגשים בצפון ,הוסבר למגדלים מה
היו הפערים בינינו ומה המשמעות לגבי מחירי המספוא לשנה הקרובה .אשמח להגיע לאזורים נוספים באם אדרש לכך.
הועברה פניי ה על ידינו למשרד החקלאות והאוצר לצורך מימון קציר ירוק וקציר מוקדם בעוטף עזה .עפ"י הנתונים
שנאספו על ידינו קיימים כ 123 -אלף דונם .התקציב המבוקש עומד על  13מיליון  ₪והוא כולל גם בקשה לתקציב
להאצת קציר לגרעינים ,בהנחה שלא כל השטחים ייקצרו לתחמיץ ושחת.
בינתיים תושבי הדרום ממשיכים לסבול מטרור הבלונים ונראה שזה לא עומד להיעצר .כולנו מחזקים את ידיכם!
תירס:
החודש החל מו"מ מול חברת סנפרוסט בנושא הסכם אספקת תירס לתעשייה לשנים  . 2020-2022מתכננים עוד כ2 -
פגישות במהלך החודש הנוכחי .ידוע לנו שהזריעות המוקדמות אמורות להתבצע בשבועיים הקרובים ,באם יתאפשר
בגלל מזג האוויר ואנו ננסה לסיים את התהליך בהקדם האפשרי.
שעועית אביב:
בישיבה שקיימנו עם מועצת הצמחים ,הוחלט כי מגדלי שעועית אביבית המספקים למפעל פרי הגליל ,יקבלו את
התמורות ממועצת הצמחים במנג נון תשלומים הדומה למנגנון התשלומים של התירס .הנ"ל יחל כבר באספקת שעועית
באביב . 2020
דיווח מחקרים פלחה קיץ:
בבית דגן התקיים יום דיווח והצגת מחקרי פלחה קיץ לשנת  . 2019חשוב לציין כי יום זה נועד בעיקר להצגת ממצאי
המחקרים למגדלים .לצערי לא ראינו מספיק מגדלים וחבל .חשוב לנו לשמוע את דעתכם וציפיותיכם מהמחקרים אותם
אנו ( ובעצם אתם) מממנים .כמובן שכל המחקרים שהוצגו הועלו לאתר הארגון.

פרידה מאפרים שלמה:
אפרים שלמה  -שניהל את פיצויי הבצורת ופיצויי מס רכוש ב 25 -השנים האחרונות  -פרש לגמלאות .חקלאי הנגב
והארגון ערכו לאפרים אירוע פרידה בקיבוץ רוחמה .הרבה ברכות ומילים חמות נאמרו ואכן אנו מעריכים מאוד את
העבודה המקצועית והמסורה שאפרים הוביל בשנים אלו .מחליף אותו אורן זלקינד ,שעבד עם אפרים בשנתיים
האחרונות .אנו מאחלים לאפרים הצלחה בכל אשר יפנה ולאורן מאחלים הצלחה והמשך שיתוף פעולה פורה.
כנס עגבניות לתעשייה:
בכנס עגבניות לתעשייה שהתקיים בעין חרוד ,הוצגו נתוני היבולים העולמיים והמקומיים לשנת  2019ומחקרים
בתחום .אחד המחקרים נגע בניסיון להפוך את מפגע העלקת לתועלת .הוצגו נתונים של בדיקת ערכים תזונתיים של
העלקת בהשוואה לגידולים צמחיים שונים והתוצאות מראות על ערכים תזונתיים טובים מאוד .האם זה אומר שבעתיד
נגדל עלקת במקום עגבניות לתעשייה??
סיורים שונים:
נערכו מספר מפגשים עם גד"שים בנגב ונערך סיור בחוות עדן ובעמק המעיינות .רצ"ב תמונה מהסיור -גידול שום
בטירת צבי בהדרכתו של יפתח גלעדי.

כנסים לסיכום  2019ותכניות ל : 2020
בסוף החודש אנו מתכננים לקיים שני כנסים אחד בדרום ואחד בצפון בו נציג את הפעילות של הארגון לשנת 2019
והיעדים ל  . 2020נשמח מאוד לייצוג רחב של המגדלים.
מאחל לכולכם המשך עשייה פורייה וגשמי ברכה היכן שצריכים להיות...
שלכם,
דורון אליהו 050-7779897 , doron@cotton.co.il

