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.מגמת הירידה של מחירי המזונות בבורסות בעולם נמשכת
.  ליברה/סנט130-למכירות עכשוויות ירד לאזור הA index-ה) אקלה(מחירי הכותנה הרגילה 

.  סך העסקאות הנוכחי קטן מאד. ליברה/סנט110-דצמבר מסתובבים סביב ה–חוזים לנובמבר 
-ליברה ל/סנט340-דצמבר מ–גם בפימה ראינו השבוע ירידה של המחיר לחודשים אוקטובר 

? האם זו התחלה של רצף ירידות. ליברה/סנט325-ל21/7, והיום15/7-ליברה ב/סנט330
.  הצפי עדיין מדבר על מחסור של סיב ארוך, זאתעם . כן, בסבירות גדולה

במצב של שוק יורד הקניינים  . 1: מספר סיבות משאירות אותנו עם סימני שאלה לגבי ההמשך
חברות , עקב בעיות בשרשרת האספקה. 2. ממתינים ואם קונים אז רק כמויות מאד קטנות

האינפלציה העולמית מקטינה את כושר הקנייה ושמה את מוצרי הטקסטיל  . 3. רבות בנו מלאים
.נמוך בסדרי העדיפות

3-מדריכים ו2, מגדלים5-המורכב מ(צוות המשימה השבוע התקיימה הישיבה הראשונה של 
על  בהם מיפה את שלל הנושאים אשר לדעת חברי הצוות יש לטפל אשר) אנשי מועצת הכותנה

פיתוח : הנושאים שעלו בדיון.  מנת להבטיח המשך קיומו של ענף הכותנה גם בתקופות קשות
מניעת הוצאת חומרי  ;עשבים ומחלות, שיטות מתקדמות למלחמה במזיקים;זנים חדשים

צמצום התלות  ;הכנסת שיטות עיבוד מתקדמות;הדברה מרשימת החומרים המותרים לשימוש
;בחינת מערך השיווק והמכירות;חיזוק נושא ההדרכה והרחבתו;חקלאות מדייקת;א"בכ

בעוד שבועיים יתכנס הצוות לישיבת המשך בה . שמירה על תזרים מזומנים למגדלים ועוד
חמישה נושאים נתרכז כאשר המטרה להגיע ליישום ולו חלקי כבר בעונה  /יוחלט באילו ארבעה

.הבאה
בתחילת חודש אוגוסט נבצע הרצה של מנפטת העמק בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים  

במיוחד בכל הקשור לקריאת גליליות , במטרה לפתור בעיות שנתקלנו בהן בעונה הקודמת
.  בשדה וזיהוין בכניסה למנפטה

בחודש הבא יתקיימו כנסי  .פרטים בהמשך. נקיים יום צוות במשקי דרום10/08בתאריך 
נשמח לראות  . 17/8-ובמשקי העמק ב16/8-במשקי דרום ב, ניפוט/קטיף/שילוךמגדלים לקראת 
.על מנת למנוע תקלות ואי הבנות בהמשך, ש במפגשים אלו"נציגות של כל גד

את המגדלים כי נשאר עוד שבוע להגשת הבקשות לרכישת גרעינים דרך  לתזכרמבקשים 
.מתבקש לעשות זאת לאלתר, מי שעדיין לא מילא הטופס ומעוניין. המשקים
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יזהר לנדאו
ל"מנכ

ִץ יוֹם ַקי ֶמֶׁש  , יוֹם חֹם, ּבְ עֵת ַהׁשּ
ּוֹם ּר ַהי נּו ַּתַ לַהֵט כּ רוֹם ָהרִָקיַע ּתְ ,  ִמּמְ
ֶֶקט לַחֲלוֹם   ַּת ׁש נ ֵב ּפִ ׁש ַהּל ְַבּקֵ עֵת י

לַי– לַי, ּבֹא אֵ יֵףרֵַע , ּבֹא אֵ !עָ

י ָן-יֶשׁ -לִ ֶֶבד צֵל, ּג ָן ּתַחַת אוֹג כּ ּג ַּב ,ו
ִתים ּמְ ִּמ א תֵל, ַהְרחֵק ַהְרחֵק מִֵעיר ו ּבָ ,  נֶחְ

ְרְַקרַק טוּף י וֹ עָ ֻּל ל , כּ וֹ אֹמֵר סוֹד אֵ ֻּל –כּ
ַ , ׁשָם נֵחֵָבא ּח ָנו !ָאח נִָעים, נ

חיים נחמן ביאליק

ֵּג וְּברֹךְ ׁשָם  ַחֲֵבאוְּבִהְתַענ ּמ ָזּבַ ַהּל
ְדִמי צָהֳרַיִם ָהרָז ו ּבִ דָּ ַחְ יק י ּתִ ,נְַמ

ז רֶן ַהּפָ ּ ִמּקֶ ֵינו נ ׁשְ ִֹפיַע לִ ּו ֶי ,ׁש
ת ַֹקַעת אֶ ים-ַהּב לָלִ ְפַעת ַהצְּ .ׁשִ
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