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מהנעשה בארגון – נובמבר 2020
נובמבר השנה התחיל עם גשמים שסייעו בהכנת השטח לזריעות ולאחריהן הזריעות עצמן והמשיך עם
כמות משקעים גבוהה מהממוצע ברוב אזורי הארץ (כרגיל ,הדרום לא נהנה מכל גשמי הברכה.)...
גשמים אלו הביאו לנתוני פתיחה טובים ואני מקווה שבהמשך הגשמים יגיעו בעתם ובכמויות
מתאימות.
סורגום:
דיונים קדחתניים עם גורמי הגנת הצומח ,השירותים הוטרינריים ושה"מ בכל הקשור להמשך גידול
הסורגום בשנה הבאה .מכל הבדיקות שנעשו ,עדיין אין וודאות למקור ההדבקה של השטחים בארגוט.
אנו ממתינים להחלטות של השירותים להגנת הצומח לגבי אישור הגידול לשנה הבאה .אני מקווה כי
תשובות ימסרו לנו בשבוע הקרוב ועם קבלתן ,נעדכן אתכם.
קנט:
החודש הגענו לסיכום עם קנט לגבי פיצוי במסגרת ביטוח הכנסה ,למגדלים שביטחו את הגידול ונפגעו
בהכנסתם כתוצאה מהצפות וריבוי גשמים בשטחיהם בעונה  .2020לצערי ,נותרו מספר מצומצם של
מגדלים שלא קיבלו מענה כי לא ביטחו את הגידול בביטוח הכנסה .ניתן לפנות אלי בכל שאלה בנושא.
לגבי פוליסת ביטוח פלחה לשנת  - 2020/21הוכנס השינוי המיוחל של ריבוי גשמים בתור סעיף של
נזקי טבע המזכה בפיצוי רק עבור מקרה של נזק מוחלט .נקווה שלא נצטרך להידרש לסעיף הזה בעונה
הקרובה.
תירס סופרסוויט:
הועבר אליכם מכתב בנוגע למחלוקות שיש לנו עם מפעל זנלכל בנושא תוספת למחיר של זני
הסופרסוויט .אנו נמצאים בהידברות עם המפעל ואני מקווה שנוכל להגיע עימם להבנות הרצויות
ושתוספת המחיר תישאר בעינה  ₪ 70 -תוספת לטון במקום  ₪ 50לטון ,שאותם הציעו לאחרונה.
אפונה:
בימים אלו מתחילים לזרוע את שטחי האפונה הראשונים .השנה הוחלט ביחד עם ארגון מגדלי ירקות
ומועצת הצמחים כי ההסכמים יהיו באחריות מועצת הצמחים וההתנהלות תהיה בדומה להתנהלות של
התירס .אנו חושבים כי סידור זה מגדיל את הביטחון להבטחת התשלום למגדל .כמו כן ,אנו נמשיך
לנהל את פול הנטישות בתקווה שלא תהיינה כאלה השנה.
כידוע לכם ,הוחלט ע"י התארגנות האפונה ונציגי המגדלים על הפסקת פעילות רכישת זרעים .אנו
עוסקים במכירת המלאי שנותר .ההתארגנות החליטה שאם בסיום הפעילות ייווצר פער כספי ,הוא
יושת על פול תמורות האפונה.
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נציג המגדלים במפעלי סנפרוסט וזנלכל בתוצרת שעועית סתווית ואביבית וכן בנושא אפונה יהיה דני
פראן טל'  .052-7498010בשאר המפעלים ושאר הגידולים נציגי המגדלים יהיו פקחים של מועצת
הצמחים .הפיקוח הכללי יעשה ע"י נוח יהודה ממועצת הצמחים.
מחקרי פלחה קיץ:
החודש אישרנו  12מחקרי פלחה קיץ בעלות כוללת של כ 190 -אלף  ₪במגוון של נושאים .כולי
תקווה כי מחקרים אלו יקדמו את כלכליות הענף ומקצועיותו.
מפגשים אזוריים:
תקופת הקורונה הבלתי נלאית ,הביאה אותנו לחשיבה אחרת לגבי מפגשים אזוריים .המפגשים,
שידענו בעבר ,בכנסים אזוריים וסיורים שונים ,כבר לא מתקיימים .המפגש עם המגדלים חסר לנו
מאוד .בפגישת הרומ"אים חשבנו איך ניתן בכל זאת להיפגש פנים מול פנים .שלמה גלבוע היה החלוץ
שהפגיש מספר מגדלים באזור גרנות במסגרת העמידה בתקנות התו הסגול -כלומר עד  20איש במקום
פתוח .התחלנו לקיים מפגשים כאלה גם באזור עמק יזרעאל ומתוכננים לנו בחודש הקרוב עוד שניים
כאלה.
מפגשים עם שר החקלאות ומנכ"ל המשרד:
אחת לחודש מתקיים מפגש "זומי" עם אנשי משרד החקלאות וניתן להעלות ולשאול שם שאלות
בנושאים שונים .ללא ספק ,קיים שינוי מבורך בכל ההתייחסות של הנהלת המשרד הנוכחי לנושאים
המשרתים את החקלאות והחקלאים .מקווה מאוד שאנשי המשרד ימשיכו להנהיג את הדרך הזו .מציע
לכל המגדלים להיות שותפים לזומים אלו.
אנו מאחלים לכולם עונה פורייה ומוצלחת.
שלכם,
דורון אליהו.

טל ∙ 09-9604080 :פקס ∙ 09-9604087 :בית משקי הדרום  -צומת ראם ,ד.נ .שקמים email: tal@falcha.co.il ∙ www.falcha.co.il ∙ 7981300

