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לכבוד
שתלני גפ והכורמי

הנדו :אספקת חומר ריבוי לגפ  – 2013חוות יזרע

לקראת עונת שיווק החדשה של חומרי הריבוי לשתלני הגפ ,ברצוננו לעדכ אתכ בהיצע החומר
העומד השנה לרשותכ מכר יזרע .השנה אנחנו מציעי חומר ריבוי מהחלקות החדשות ,כנות
וזני ,לאחר שאלה עברו בדיקות לניקיו מהווירוסי  GVA ,LR3ו  GVBעל ידי אנשי הגנה"צ
בצורה יסודית וחסרת תקדי .כל הבדיקות ולכ כל החלקות בכר נמצאו נקיות לחלוטי
מהוירוסי הנ"ל ואושרו לשיווק ללא כל מגבלה.
נושא חשוב נוס עליו אנחנו שמחי לעדכ הוא כי השנה כל החומר שנוריד מהגפני בשטח,
ייארז ויאוחס בבית קרור חדש שהוק בחווה .החומר יאוחס בטמפרטורות מתאימות ברמת
הלחות הרצויה ויטופל בחומרי למניעת פטריות וחיידקי ע"ג הזמורות ,כל זאת בעזרת מתק
חדיש ומתקד שיוצב בבית הקירור.
כל הנ"ל ועוד פעולות נוספות שננקטות במהל הגידול ובמהל הורדת החומר ,באי להבטיח
אספקת חומר ריבוי באיכות הגבוהה ביותר וברמת בריאות ללא פשרות.
לסיכו,
כר יזרע עבר שדרוג מהותי במהל השני האחרונות והכל במטרה לספק חומר בריא ואיכותי
לכורמי האר  .אנחנו מאמיני שתווכחו בכ בעת קבלת החומר השנה.
ברצוננו לרענ נהלי שלנו בעיקר בנושא הזמנות ,אספקה ותשלו.

 .1היצע חומר הריבוי העומד לרשותכ השנה:
מצורפת טבלה ובה פרוט הזני והקלוני שנית יהיה לספק השנה.
בחלק מהזני הכמות לשיווק מוגבלת ואנחנו ,כתמיד ,נית עדיפות "ללקוחותינו
המתמידי" ואלה שיעבירו הזמנות בהקד.

 .2הסדרי הזמנה אספקה ותשלו:
א.

ב.

הזמנות:
הזמנות לחומר נית להעביר באופ שוט עד לאמצע חודש פברואר .2013
ההזמנות מחייבות ועבור יידרש תשלו ע"פ המחירי המצויני בהמש.
ביטול הזמנה מחייבת לא יפתור מתשלו חלקי.
אספקה :
הוצאת חומר הריבוי מהחווה בימי אה בשעות  6.30עד .14.00
ע קבלת החומר יש לקבל ת .משלוח מלאה ומפורטת ואישור הגנה"צ

ג.

שימסרו במשרד החווה .אנו מתכווני לסיי את המשלוחי עד סו חודש
פברואר .2013
מחירי:
מחירי כנות  /) 5מטר.
מחירי זני היי והמאכל–  5.5ש"ח/מטר.

כל המחירי מתייחסי לעובי סטנדרטי של  12 –7מ"מ.
אפשרות להנחה עבור כמויות גדולות  יוסדר לקראת כל עסקה ספציפית.
יש לציי שלכנות בעובי מיוחד ע"פ דרישה ) רק קטע מסוי מהטווח הסטנדרטי( יקבע מחיר
מיוחד בהתא.
בכל מקרה נעשה כל מאמ לספק חומר בעובי תוא בי הכנות לרוכבי.
יחד ע זאת אנו מזכירי שלפני קבלת החומר יש להסדיר את כל נושא התשלו עבורו.
תשלומי יעשו ע"י צ'קי או הפקדת הכס בחשבו החברה .אבקש שלא להעמידנו במצב בלתי
אפשרי כאשר מגיע הנהג ,מעמיס את החומר ואח"כ מסתבר שאי אצלו את הכס/הצ'קי
הדרושי.
אני רוצה להדגיש – לא נאפשר הוצאת חומר מהחווה א לא הוסדר נושא התשלו מראש.

לסיכו,
לאחר השקעה גבוהה במהל השני האחרונות ,במאמצי ,בזמ ובכס ,אנחנו גאי להציע חומר
נקי ,בריא ואיכותי בתנאי גידול וטיפול מהטובי שיש.

אהרו יפה
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