
MIGS VEGETABLE FARM

År 2017 började förhoppningsfullt. Våra tomatplantor utvecklades väl och tomaterna växte
till. Vi skördade och distribuerade i februari och värvade kunder som ville få leveranser av
tomater och grönsaker genom årliga prenumerationer på ”korgar”.  Även om det gick lite
långsamt gjorde vi framsteg. 
Men,  i  mars  intensifierades  värmen/hettan.  Under  några  dagar  uppmätte  vi  48  grader
Celsius. Tyvärr har det påverkat produktionen och kvaliteten på grödorna. Växterna tappade
kvalitet och började torka och produktionen minskade därmed. Konsulten som vi anlitade sa
att det var en kombination av för mycket värme och övervattning. För att hålla plantorna
fuktiga och svala så hade vi  överbevattnat  dem och därigenom fick de för  lite  syre,  och
följaktligen kvävdes en del av dem. Det var en hård läxa för oss.
Vi hade planterat mera av tomatplantor i vår plantskola och skulle börja flytta över dem till
växthusen i mitten av april. Men regnet kom med mycket våldsamma vindar och stormar. Det
är i  sig inget nytt  för  oss,  men den här gången var det ännu kraftigare och stormen rev
sönder plastbeläggningen på växthuset och förstörde även en del av metall-konstruktionen.
Det var en förödande upplevelse. Jag var så ledsen och frustrerad.
Jag fann tröst i det faktum att Gud förstår min situation och jag måste fortsätta att lita på
honom. När jag kontaktade leverantören av växthuset i Israel och så lovade de som genom
ett under att ersätta med ny plastbeläggning och leverera de metall-profiler som jag föreslog
för ändring/förstärkning av konstruktionen. Den enda kostnaden jag måsta bära kommer att
vara frakten för godset. De har dock ännu inte givit mig kostnaden eftersom de försöker att
hitta ett kostnadsefektivt sätt att skicka mig varorna.
Medan vi väntar på att leveranserna kommer fram från växthusleverantören kommer vi att fortsätta 
att odla tomater i nätväxthuset och på friland. Vi har kunnat plantera om några tomater denna 
veckan i nätväxthuset och där testar vi också för första gången odling av paprika. Vi är också glada att 
vår testodling av kål har varit positivt.

Om lånen
Innebörden av det som hänt innebär att de kvartalsvisa återbetalningar som jag ska göra
enligt  betalningsplanerna  blir  mycket  svårare.  Som  det  är  nu  är  jag  ju  redan  efter  med
betalningen för förra kvartalet och nu är det snart dags för betalningar för andra kvartalet.



Naventure Nordic och jag för nu samtal om hur vi kan lösa detta på ett hållbart sätt och
kommer att ge er investerare ett förslag snart. 

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om vidareutveckling.
Tack för ditt stöd och tro på det här projektet.

Hälsningar

Manpan J. wungak


