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מהנעשה בארגון – דצמבר 2020

הנה מסתיימת לה שנה אזרחית ,מהרעות שידעה האנושות ואני חושב שהתמונה ממחישה את ההרגשה
של כולנו...מאחל שנצא במהרה מהחושך לאור.

...ולפני שזורקים את השנה לפח ,יש מספר נושאים שעסקנו בהם בחודש האחרון:
סורגום:
קיבלנו מכתב מהגנת הצומח ,בו הם מודיעים כי לא יאשרו בשנה הבאה ייבוא מסחרי של זרעי
סורגום לזריעה בשטחים .במכתב היו נימוקים רבים שהובילו להחלטה הזו אך במכתב תשובה
אליהם ,שאלנו לא מעט שאלות וניסינו לקבל הבהרות לכביכול עובדות לא מדויקות שנכתבו בו.
למכתבנו נוספו מכתב ממדריכי שה"מ ומחברת הזרעים ואנו מצפים לקיום דיון רב משתתפים בנושא
במטרה לנסות ולהציל את הגידול הזה לשנים הבאות .גם אם נצליח בכך ,אני מניח שתהיינה מגבלות
על הגידול.
תירס סופרסוויט לתעשייה:
חברת זנלכל החליטה באופן חד-צדדי להקטין את התוספת לזני הסופרסוויט מ ₪ 70 -לטון ל₪ 50 -
לטון .שלחנו אליכם מכתב בנושא ,בו אנו המלצנו שלא לחתום בשלב זה על המסמכים שנשלחו
אליכם .הנושא נמצא בהידברות בינינו לבין המפעל וכשנגיע להחלטות בנושא ,נעדכן אתכם
הגנות חיטה:
מחירי החיטה בבורסה ,עדיין גבוהים משמעותית מהמחיר של קציר  2020ואנו ממליצים לשקול שוב
את האפשרות לרכישת הגנות .עד כה ,ביצענו רכישה עתידית של כ 34,000 -טון ואנו ממשיכים
לעסוק בזה גם בימים אלו .נשלח אליכם מכתב ספציפי גם בנושא זה.
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אירוע אירוויניה בברוקולי לתעשייה:
כ 1,000 -דונם ברוקולי לתעשייה נפגעו באופן קשה מהחיידק אירוויניה ושטחים רבים הושמדו.
מספר מגדלים ביקשו מאיתנו לבדוק את הנושא ולייצגם בכל הקשור לפיצוי מהקנט .מהמידע
שאספנו ,קיים בכל השטחים ביטוח בסיסי לאסון טבע בכיסוי של  ₪ 940לדונם לפני השתתפות
עצמית ( 30%השתתפות עצמית) .לצערנו ,לא כולם ביטחו את שטחם בביטוח רשות שיכול היה
להגדיל את היקף הפיצוי.
כרגע ,אנו אוספים מידע לגבי היקפי הפגיעה וכן נמצאים בקשר עם מדריכים שיעמידו ניסויים
לבחינת עמידות החיידק לחומרי ההדברה .כמובן שתוצאות הניסויים ,לא יהיו רלוונטיים לפגיעה
אותה חווים המגדלים השנה...
נייר עמדה לשר החקלאות ולמנכ"ל המשרד:
החודש שלחנו לשר החקלאות ולמנכ"ל המשרד ,נייר עמדה מפורט ,בו העלנו את הקשיים שאיתם
מתמודדים חקלאי הגד"ש .הצענו במכתב מגוון פתרונות וכל זאת כדי להכין את הגד"ש לאתגרים
הניצבים בפניו בשנים הבאות .למרות המצב הפוליטי הרעוע ואי הוודאות שאופפת אותנו ,אנו רואים
חשיבות רבה בכך שהנושא הועבר לטיפול בכירי המשרד.
מחקרי פלחה קיץ : 2020
שלשום נערך בזום כנס בו הוצגו סיכומי מחקרי פלחה קיץ שמומנו על ידי הארגון .הכנס היה מעמיק
ומעניין ואנו תקווה שמחקרים אלו יסייעו לכם בקבלת החלטות וביישום שלהם בגידולים השונים.

בברכת שנה אזרחית חדשה טובה ובריאה לכולם וסופ"ש נעים.
שלכם,
דורון אליהו – doron@falcha.co.il 050-7779897
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