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פלורהולנד תשתתף בימים הפתוחים בערבה 
כמיטב המסורת, גם השנה יהיה לפלורהולנד ביתן בתערוכת 'יום 
פתוח בערבה', אשר יתקיימו בימים רביעי וחמישי, 

באתר האינטרנט של . ראו פרטים על האירוע 28+29/01/015
.האירוע

מהולנד יגיעו נציגי פלורהולנד, במטרה לפגוש כמה שיותר מגדלים: 
Fred van Tol–.האחראי למנהלי הלקוחות מחוץ להולנד
Dirk Jansen–תו אפרת מנהל מט"פ, המח' לטיפול בפרח, וִא

וינר וניצן מוקסיי.
פרטים נוספים יפורסמו בשבוע הבא

מגזר החקלאי אל תחמיצו! בואו להיפגש באירוע המרכזי של ה
בישראל.

נמסר ע"י אדה וירון

פלורהולנד והסיטונאים מדברים על קידום מכירות משותף
[לאחר שמימונו ע"י BBHלאחר נתק של שנתיים, מאז סרבו הסיטונאים להשתתף במימון המוסד לקידום מכירות פרחים 

], 2013-29בידיעון מס' הופסק; ראו פרטים PT'מועצת הצמחים' 
כי ארגונו "מדבר עם VGBהצהיר לאחרונה מנכ"ל ארגון הסיטונאים 

פלורהולנד על אפשרות שיבצעו שוב ביחד קידום מכירות לענף"; 
הוא לא בטוח, לדבריו, אם זה יהיה בהכרח במודל הנוכחי של 

BBH.

ההצהרה באה על רקע של הודעות מצד שני הארגונים, פלורהולנד 
כי אינם מתכוונים להיכנס כשותפים ביוזמה החדשה VGB-ו

247Greenתחומית, כולל ערוץ -שאמורה להקים רשת מדיה רב
טלוויזיה, המוקדשת כולה לנושאי 'חיים ירוקים', טבע, גינון, ושמירת 

הסביבה. הרשת תפעל בהולנד ובשכנותיה.
מנכ"ל פלורהולנד לוקאס פוס הבהיר בתשובה לשאלה באספה 

רוברט רודנבורג בהודעה VGBהכללית, וכמוהו עשה מנכ"ל 
כי המגדלים והסיטונאים יתמכו ביוזמה, יסייעו ביצירת לעיתונות,

תוכן עבור תכניות המדיה, אבל יימנעו מהשקעות במערכת החדשה, 
משום שהדבר כרוך בסיכון כספי.

Vakblad vd Bloemisterij 12/12/2014 lהמקור:  

חדשות פלורהולנד 

http://www.aravaopenday.co.il/
http://www.aravaopenday.co.il/
http://www.yedion.com/yedion-2013/yedion-1329.html
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מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

פורסםטרם52לשבוע המדד 

בשוקי הפרחים באירופה
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בשעוניםקטיףפרחימחירישלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
מחיריוגם, האחרוניםהשבועות12שלנתוניםמובאים. האחרונותהשניםבשלוש

נתונים(לפיאפשריתמגמהשמסמןמה–הקודמותבשנתייםהבאיםהשבועיים
.היסטוריים)

לעומת, המדווחבשבועובמחירבכמותהשינוישיעורימופיעיםמשמאלבטבלה
(אשתקדהמקבילהשבוע לעומתבהםהשינוייםאשרמוצריםכוללתאינההטבלה. 

).קטניםהיואשתקד

אכן כלוליםגן, אך אלה - מראה את נתוני המכירה של צמחיאינה: הטבלה הערה
בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

היה כידוע קצר, בגלל החג. השבוע שאחריו כלל רק שני ימי מכירה בשנת 52שבוע 
. 52בדצמבר לשבוע 29+30לכך צורפו הימים -. אי2015- , ועוד יום בודד ב2014

'הבלגן' הזה קשה להשוות נתונים עם השנה הקודמת; בוודאי שאין משמעות  בגלל 
באופן מובהק נמוכה מאשתקד. רבה להשוואה כמותית. אבל רמת המחירים הייתה

כפי שאפשר להתרשם מהטבלה שמשמאל, רוב הפרחים פדו מחיר ממש נמוך 
חסר. -לעומת אשתקד, ורק בודדים זכו למחיר סביר; כולם בעקבות הספקת

אפשרת [ונזכיר שוב ושוב שמדובר בנתוני שעון בלבד; ייתכן ויחד עם העסקאות התמונה שונה; אך לצערנו פלורהולנד אינה מ
פרסום נתוני מחיר שכוללים את המכירות הישירות]

סנט 22- סנט בממוצע ל34-בממוצע. המחיר צנח מ-35%, הייתה צניחת המחירים בשיעור 51בהשוואה לשבוע הקודם, מס' 
לגבעול.

סנט; כלומר לא נתקלנו עכשיו בתופעה נדירה.23היה המחיר הממוצע 2013של 52נציין עם זאת שבשבוע 

סנט 3-, וב52) נמוך מזה של שבוע - 3%סנט; בסנט אחד (21בינואר היה המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעון 2ביום שישי 
.2014) נמוך מזה של השבוע הראשון בשנת -13%(

היו אלה הוורדים, החרציות, והצבעונים אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מטה.

Vakblad vd Bloemisterij / FloraHollandהמקור: 
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מבחר מוצרים מייצגים2014פרחי קטיף בשעוני פלורהולנד בשנת 

2013/ 2014שינוי €-מחיר לגבעול ב1-52מצטבר לשבועות 
מחירכמות201420132012המוצר

0.5170.4680.495-8%11%אדמונית
0.1930.1690.179-16%14%אלסטרומריה

11%-0.1570.1780.16526%אמיתה
0.2180.2050.222-1%6.3%אסטר

4.1%-0.1420.1480.152-9%אספרגוס
0.1980.1770.174-1%12%אסקלפיאס

0.2440.2230.260-5%9.4%אקוניטום
0.3620.3420.368-11%5.9%אקליפטוס

0.0730.0710.073-38%2.9%ארליה
7.7%-0.2180.2360.219-10%גיפסנית

0.2100.1890.221-18%11%גרברה גדולה
0.1180.1100.118-7%7.3%גרברה מיני

2.4%-0.2420.2480.214-32%גרוויליאה
0.3700.3360.345-1%10%דלפיניום

0.1740.1720.193-1%1.4%היפריקום
4.5%-0.2530.2650.255-5%וורדים גדולים
15%-0.1060.1250.117-4%וורדים קטנים

0.2760.2630.2662%5.0%חמנית
0.2590.2510.254-1%3.4%חרצית בתפרחת

2.4%-0.2440.2500.246-6%טרכליום
13%-0.1110.1270.121-2%כלנית

7.9%-0.2160.2350.2070%כף הקנגורו
0.1950.1830.177-27%6.7%לאוקדנדרון
0.3800.3570.3552%6.3%ליזיאנטוס

0.2110.1940.192-12%8.7%לימוניום
5.6%-0.0640.0680.071-18%מגינית
0.1790.1760.181-7%1.5%נורית

0.1990.1970.198-6%1.0%נץ חלב
9%-0.1300.1420.139-11%נרקיס

1.0%-0.1530.1550.1531%סולידגו
0.1620.1400.130-5%16%סיפן

0.1010.1010.097-10%0.6%פיטוספורום
0.1800.1720.175-5%4.7%פלוקס

1.0%-0.1880.1900.193-14%פרח שעווה
15%-0.1390.1640.1301%צבעוני

20%-0.1000.1250.11950%ציפורן ננסית
0.1640.1630.155-4%0.4%ציפורן סטנד.
0.1900.1590.1430%20%קורטם/חריע

12%-0.0760.0860.084-4%רוסקוס
0.5490.4950.457-12%11%שושן

1.2%-0.2380.2410.231-3%סה"כ פרחי קטיף

1.1541.1241.164-9%2.7%סה"כ צמחי בית

0.7020.6690.739-3%5.0%סה"כ צמחי גן

0.6%-0.2830.2850.277-3%סה"כ מכירות השעונים

נתוני שעון בלבד, ואין בידינו נתונים של מכירות ישירות, אנו נמנעים מלהוסיף ניתוח של נתונים אלה והסקת מאחר ואלו *
, כדי למנוע מסקנות מוטעות.מסקנות מהם
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פרחי קניה שוב פטורים ממכס באיחוד האירופי
ערב חג המולד התבשרו יצואני הפרחים מקניה כי הוסרו חומות המכס 
אשר הוטלו על יבוא לאיחוד האירופי באוקטובר האחרון, לאחר שפג 

הסחר הקודם, ולא נחתם הסכם חדש בין האיחוד האירופי -תוקף הסכם
]2014-40בידיעון מס' לאיחוד מדינות מזרח אפריקה [ראו 

כאשר הגיעו הצדדים סו"ס לידי הסכמה, אחרי מו"מ שנמשך שנים, היה 
ר שרּוזה לאחר מועד ההארכה האחרון שנקבע, ונותר עוד הליך ִא

ההסכם ע"י מוסדות הפרלמנט האירופי. כל המאמצים לזירוז 
ית חויבה לשלם מכס (בשיעור הבירוקרטיה לא עזרו, ותוצרת קניית

חודשים, שכללו גם את עונת המכירות לחג 3מופחת) במשך כמעט 
המולד. הסרת המכס עכשיו מבטיחה כי המשלוחים לקראת יום וולנטין 

לא יחויבו במכס.

חידוש הסכם הסחר במועד,-אשר ניזוקה מאיEACקניה היא המדינה היחידה מבין חברות הקהילה המזרח אפריקאית 
וכן המתחרה העיקרית אתיופיה, נחשבות 'מדינות בלתי –טנזניה, אוגנדה, רואנדה, ובורונדי -מאחר ושאר חברות הקהילה 

מפותחות' והן פטורות ממכס באירופה מכוח הסכמים בינלאומיים אחרים; ואילו קניה מסווגת 'מדינה מתפתחת', שתוצרתה 
סחר הדדי.- חייבת במכס כל עוד אין הסכם

Daily Nation + The Africa Report 24/12/2014ות: המקור

חדש בפלורהולנד

וורוד'ּבליזיאנטוס/יפעה 'סלֶ 
Lisianthus Celeb Pink

צבע חדש לסדרת זני 'סלב'

, זמין באלסמיר ובנאלדוויק, 2הושק בשבוע 
בהדרגה.10,000-לענפים בשבוע, יגדל 5,000-כ

Miracle Flowersהמגדל: 

116449קוד הפרח: 

Newsletter Primeur wk 2-2015: מקורה

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות

מבזקי מוצרים ומחקרים–מוצרי פריחה 

http://www.yedion.com/yedion-2014/yedion-1440.html#orange1
http://www.floraholland.com/media/3317065/Engelse-nieuwsbrief-week-1-2-2015.pdf

