02/09/2020
מהנעשה בארגון – אוגוסט 2020
על אף שמקובל לחשוב כי חודשי הקיץ החמים מאחורינו ,אנו נמצאים בשיאו של גל חום שלא היה
כמותו במשך חודשי הקיץ הרשמיים ונראה שיהיה עלינו לסחוב אותו איתנו בשבוע הקרוב .כמובן
שחלק מגידולי הקיץ עדיין "במשחק" והחודש החל קציר החמניות.
חיטה:
אנו בשלבי הכנת גמר חשבון ליבול החיטה ,כולל ההשלמות שצריכים עוד לקבל בגין הפרסים,
הובלות והשלמת מחיר .כידוע ,המחיר הסופי שנקבע לחיטה בסיסית הינו  251.91$וממוצע הפרסים
הכלל ארצי עומד על  ,$ 8.01כך שהמחיר הממוצע שהתקבל השנה עומד על  $ 260לטון .התשלום
יועבר לספקים בימים הקרובים.
שעורה:
עם קבלת מלוא התשלום על השעורה ששווקה ,יעבור התשלום למגדלים .המחיר הסופי עומד על
 ₪ 903לטון .התשלום למגדלים יועבר ,גם הוא ,בימים הקרובים.
חמניות:
גידול החמניות "נלחם" השנה במספר חזיתות .פגיעה ביבול ובאיכויות עקב השרב שפקד אותנו במאי,
מחירים נמוכים עקב יבוא "מתפרע" וסוחרים שמפרים הסכמים עם מגדלים בדקה ה .90-ברור כי לא
נוכל לשבת בחיבוק ידיים באם נרצה להשאיר את הגידול הזה בר-קיימא בסל הגידולים של הגד"ש
(גם ככה ,אין מספיק אלטרנטיבות) ולכן אנו נערכים לטפל בנושא במספר מישורים .נערכו מספר
פגישות בנושא ומתוכננות עוד מספר פגישות עם גורמים שונים.
מזונות גסים:
אנו רוצים להתחיל במו"מ עם מרכזי המזון בניסיון חוזר (בפעם השלישית) לסגור על מחירי המספוא
לשנים הבאות .בשל כך אנו מבקשים מהרומ"אים לרכז ולהעביר אלינו נתוני מכירה שבוצעו בפועל
כדי להגיע מוכנים למו"מ.
קנט:
אנו נמצאים בתהליך של מספר רב של מפגשים עם הקנט במספר נושאים :תיקונים נדרשים בפוליסת
פלחה לשנה הבאה ,הכנסת גידולים נוספים לפוליסה ועדכון מחירים ,תיקונים ועדכונים בביטוח
ההכנסה ,פיצויים על נזקי שיטפונות השנה ,בדיקת נתוני המדגמים שנלקחו עבור ביטוח ההכנסה של
השנה ובדיקת אפשרות לפיצוי בגידול החמניות השנה .כמובן ,ככל שיבשילו הסיכומים ,אנו נעדכן
אתכם.
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משרדים חדשים:
עברנו!!! למשכננו החדש במשקי הדרום .התקבלנו בקבלת פנים חמה משכנינו המכובדים שתלו על
דלתות המשרדים שלנו שלטים עם הכיתוב " :ברוכים הבאים בצל קומתינו - "...תודה רבה לצוות
משקי דן.

אנו ממש לקראת חגי תשרי וראש השנה בצל הקורונה שלא משה מאיתנו  .אני רוצה לאחל ששנת
תשפ"א תהיה מבורכת ואני בוחר לקבל אותה בראשי תיבות" :תהא שנה פוריה ואיכותית !
אני מאחל לכולם בריאות טובה והצלחה בכל העשייה החקלאית ובכלל.

שנה טובה!
שלכם,
דורון אליהו 050-7779897 doron@falcha.co.il
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