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   2020אוקטובר   –מהנעשה בארגון 

הסתיימו החגים והסגר והתחלנו עם הכנה לזריעה של שטחי הפלחה. מזג האוויר עדיין חם ועפ"י  

אי לכך, נובמבר ודצמבר אמורים להיות חודשים שחונים מבחינת הגשמים.  - והמודלים ההערכות

גדלים ואחת ההמלצות הינה לא לזרוע לפני המלצות לזריעות שטחי הפלחה ע"י המדריכים, נשלחו למ

 .  15/11ה 

 אירוע ארגוט בסורגום: 

בתחילת החודש, התגלו מספר חלקות סורגום נגועות בארגוט. לטיפול בנושא, נדרש היה גיוסם של  

מדריכי ההזנה ומרכזי המזון. השטחים מופו  ים, ימדריכי שה"מ, הגנת הצומח, השירותים הוטרינר

ועות ובמקביל הועברו הנחיות לטיפול בבורות שאליהם הגיע החומר. עם סיום ונרשמו החלקות הנג

 הקצירים, הסתיים לעת עתה האירוע אך נותרו עוד מספר נושאים הדורשים טיפול. 

בתקווה שלא יוותרו שאריות ארגוט וניתן יהיה להאביס את   -בדיקת הבורות לאחר ההחמצה .א

 בע"ח בתחמיץ זה.
 נושא שנמצא כרגע בבדיקות מעבדה. - עים שהגיעו מכ.צ.טבדיקת שאריות רעלנים בזר .ב

 בחינת הגידול לזריעות של שנה הבאה. .ג

 אנו ממשיכים לטפל באירוע ומקווים שנוכל לבוא עם בשורות טובות למגדלים.

 הגנות חיטה: 

אלף טון חיטה   33  -מחיר החיטה בבורסה, עלה באופן משמעותי החודש. רכשנו עבור המגדלים כ

$ לטון בין  30 -. לצורך השוואה, קיים פער של כBורובם בפול   Aידיים. חלקים בפול בחוזים עת

ולכן אנו רואים חשיבות גדולה ברכישת   2020ההגנות שנרכשו לבין מחיר החיטה שנקבעה בקציר  

 הגנות אלו. מי שטרם רכש, או מי שמבקש לקבל הסברים בנושא, יכול לפנות אלי או אל ויויאן. 

 חורף: מחקרים פלחה 

התקיימה החודש ישיבה ארוכה ורבת משתתפים לצורך קביעת התקציבים למחקרי פלחה חורף. בסופו  

מחקרים בנושא קינואה, מבחני זני חיטה וזני מספוא.  7מחקרים , מתוכם  15 -כ  ושל יום אושר

 מקווים שהמחקרים יישאו פרי ויוכלו לקדם את המגדלים ביישום תוצאותיהם. 

 ה: הכנות לשנת שמיט

זריעות בגין  . על כן, 06.09.2021-ערב ראש השנה תשפ"ב הינו בוהינה שנת שמיטה השנה הבאה 

. אי לכך, אנו נדרשים, כבר עכשיו להתחיל בהכנות  2021שנת השמיטה יחלו בתחילת ספטמבר 

 לקראת שנה זו, הן מבחינת תקציבי מדינה, הן מבחינת איסוף חומר מהמגדלים והן מבחינת  
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שנתי שייערך לטובתה. קיימנו מספר פגישות בנושא ואני מניח  -הלוגיסטיקה הכרוכה בכך והמכרז החד

 שעוד ידובר רבות בנושא הזה בחודשים הקרובים.

 קנט: 

משרד האוצר בקיומו של ביטוח ההכנסה בחיטה. ההסכם בין  החודש, מצאנו עצמינו עסוקים בשכנוע 

נים( ומשרד האוצר לא שש )בלשון המעטה( לתקצב את  ש 10המדינה לקנט, הסתיים השנה )לאחר 

מיליון ₪ לטובת ביטוח ההכנסה   8הנושא. לאחר מספר פגישות ולחצים שהופעלו, הושג תקציב של 

 מיליון ₪ שאנו ממשיכים לנסות ולגייס.  2לשנה הבאה. עדיין חסרים לתקצוב המלא של הביטוח 

בו סעיפים רבים, אם כי לא הצלחנו לשנות את כל  הועלה לאתר. נוספו ושונו  2020/21ביטוח פלחה 

 מה שדרשנו. אנו ממשיכים לבדוק את האפשרות לעשות "מקצה שיפורים" בנושאים שונים. 

טרם הסתיים הטיפול שלנו בפיצוי המגדלים הצפוניים שניזוקו השנה בגין הצפות השטחים שלהם. 

 הנושא בטיפולנו ונעדכן אתכם על המשך הפעילות בנושא.

 נואה: קי

רבת משתתפים, הוצגו נתוני גידול הקינואה של השנה. התכנית היא להגדיל את   zoomבפגישת 

טכנולוגית וגם ברמה  -דונם. הגידול עדיין נבחן גם ברמה האגרו 2,000-הזריעות השנה לרמה של כ

 השיווקית.  

להורדה הסכם  ביחד עם "זרעי דליה" הוכן החודש הסכם מול המגדלים לגידול קינואה. עותק של ה

 יופיע באתר הארגון. 

 

 עונת הזריעות בפתח. אני מאחל לכולם עונה מוצלחת ועם גשמים בעיתם. -כאמור

 

 שלכם, 

  doron@falcha.co.il 7779897-050 דורון אליהו  
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