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  2021ינואר   -מהנעשה בארגון 

הגשמים שהחלו לרדת מאמצע ינואר, הפיחו בנו תקוות לאחר כחודש ימים של עצירת גשמים וטמפרטורות שהיו דומות  

 לא מעודד...  יותר לאביב מאשר לחורף. עם זאת הדרום קיבל מנות מים קצובות ביותר ושדות הפלחה נמצאים במצב 

האחרון ערכנו מספר סיורים באזור קו הבצורת ומדרום לו. בקו הבצורת שטחי החיטה והשעורה  בשבוע  בצורת )?!(

מ"מ גשם. כמובן   110-130מזדקנים, מה שמעיד על פוטנציאל יבול נמוך. עד עתה, ירדו באזור קו הבצורת מתייבשים ו 

יהיו נוחות. מדרום לקו    והטמפרטורותמשמעותיים לשפר את המצב אם ירדו גשמים  אולי שהחודש הקרוב יכול 

  ומספר רב של דונמים נהפכו.קשה יותר   עודהבצורת המצב 

                              

 שדה שעורה וחיטה בגד"ש שקמה )משמר הנגב(                                                                        שדה שעורה בנירים

עלה השפעה ישירה על מחירי המזונות הגסים. בנוסף לכך, מחיר החיטה בבורסה  כידוע, לבצורת מזונות גסים:

, יכולים להביא את התחמיצים והשחתות למחירים  . שני פרמטרים אלו2020בקציר  מחירומ  $ לטון  65-והינו גבוה ב

לטווח של   ,גבוהים. בכוונתנו לנסות שוב להגיע להסכמות עם מרכזי המזון לגבי קביעת מחירים הוגנים לשני הצדדים

 מספר שנים. 

ו הודיע לנו באופן רשמי, כי הגה"צ ובהשירותים למנהל  -פרופ' עבד גרה התקיימה החודש פגישה עם   :סורגום

גידול מסחרי של סורגום בשנה הקרובה. בד בבד, יערכו בדיקות, ניסויים ולימוד   ו הגה"צ לא יאפשרהשירותים ל

במטרה למצוא את הדרך הנכונה    , , שה"מ והשירותים הוטרינרייםאע"פ שלהנושא באופן מערכתי ובשיתוף 

השירותים  וב הזה בשנים הבאות. משימה זו נרשמה כמשימה של והמתאימה ביותר להמשיך לגדל את הגידול החש

 אצל מנכ"ל משרד החקלאות .  2021הגה"צ לשנת ל

אני שב ומזכיר כי בכוונתנו לשווק שוב את גרעיני השעורה ב"יד אחת". עד כה נאספו  שיווק משותף שעורה:

ווק איתנו, שיודיע לי על כוונתו זו כדי אני מבקש ממי שמעוניין לשטון בלבד )בהערכה, כמובן(.  2,000 -אצלי כ

 שנוכל להתחיל בחודש הבא להיערך לקראת המו"מ למכירה. 
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.  שוניםהבפולים  טון 48,000 עד כה ובסה"כ רכשנו  Cטון הגנות בפול 14,000 -החודש נרכשו כ הגנות חיטה:

מפני ירידת מחיר.  משמשת כהגנה הקובעת מחיר מינימום לחיטה ו רכישת האופציה הינה סוג של ביטוחלהזכירכם, 

 . במידה ויהיה מחיר החיטהב  הגם להנות מעליי תמאפשר  שיטת האופציהכמובן ש

  פעולה בנושא זה. הרעיון הוא איסוף מידע לשיתוףעם חברת "אחדות ישראל"  מנהלים מו"מ אנו  דאטה:-ביג

ו לקבל החלטות אופרטיביות בזמן אמת על מחירי לצורך השוואה בין גד"שים, באופן שבו תוכלתאגרונומי, טכנולוגי ו

ובטחת ברמה  אהמערכת תהיה מ .אחריםגד"שים קבוצות  של יםממוצעותוכלו להשוות את הביצועים שלכם למצבכם 

 גבוהה ונתוני ההשוואה יהיו אנונימיים וממוצעים. 

₪ לטון במקום   50ל ידוע לנו כי נדרשתם לחתום מול חברת הדסים ומפעל זנלכל על תוספת ש תירס סופרסוויט:

. אנו נמצאים בשלב של ניסיון להגיע להסכמות  עימנו₪ שהיו עד כה. הנושא לא סוכם על ידינו וגם לא בשיתוף  70

 עם חברת זנלכל בנושא זה.

הובעה על ידי המגדלים, אי שביעות רצון מהסכם הקינואה שהובא לחתימה. אי לכך, נפגשנו עם   הסכם קינואה:

במקביל נערך סיור במבחני זני קינואה והמבחן נראה מרשים   בהסכם לשנה הבאה.שינויים   ה לבצעמגדלים במטר

 ביותר. 

 

 מבחן זני קינואה בנירים

יחוד האירופי. מעבר להיקף,  טון שעועית קפואה מהא  1,280משרד הכלכלה הוציא מכרז ליבוא : שעועית יבוא

מדאיג במיוחד שיטת המכרז והחלוקה של המכסות שנותנת עדיפות לרשתות השיווק על פני שחקנים אחרים. עובדה  

שעלולה להידחף אחורנית על המדפים ברשתות על מנת לתת עדיפות לתוצרת  ,תוצרת המקומיתבזו פוגעת במיוחד  

של שהגישה פרי גליל נגד המכרז לעתירה  ינו לבית המשפט להצטרףפנ  ,המיובאת על ידי הרשתות עצמן. על כן

 על מנת להשמיע את הפגיעה האפשרית בחקלאים לצד הפגיעה האפשרית בתעשייה המקומית. משרד הכלכלה, 

 

ואיחולים לחודש    ומשפחתו כלפה לאביגדור ומהירהשלוחה ברכת בריאות טובה לכולכם ורפואה שלמה  מכאן

 בעיקר בדרום.פברואר גשום וטוב 

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