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'יום המלך' מאחד את העם ההולנדי בכתום 
באפריל, נחוג בהולנד 'יום המלך', שחל 27ביום שני שעבר, 

ביום הולדתו של המלך ווילם אלכסנדר. מאות אלפי הולנדים 
יצאו לרחובות כשהם לבושים בכתום, כל האירועים קושטו 

בפרחים כתומים.

בעיר הקטנה והעתיקה [בתמונה]השנה ביקר הזוג המלכותי 
. , במערב מרכז המדינהדורדרכט

פשר את קיומם של מאות אירועים בכל רחבי מזג אוויר נאה ִא
אירועים התקיימו באמסטרדם בלבד (!) 160המדינה; 

הקישו כאן כדי לצפות בסרטון להמחשה

מאחדת את ההולנדים, ויום נראה בעליל כי אהבתם למלך 
-המלך נחוג באווירה פטריוטית, המזכירה את אווירת יום

העצמאות בישראל.

אכן 'חגג' –כיל לספק פרחים כתומים בשבוע האחרון של אפריל כל מי שהׂש
עם משפחת המלוכה...

פנים חגיגית. את -גם בישראל ציינה שגרירות הולנד את יום המלך בקבלת
אור, שבאה -ה קרןּתָ בישראל ייצגה חברתנו אדה, עם ִּבשלוחת פלורהולנד

לאירוע במדי צה"ל, לפי בקשה מיוחדת של השגריר... 
החוץ של ישראל...-אור ביחסי-אכן, קרן

אביב הוקדשה גם לפרידה מהשגריר קספר פלדקמפ -המסיבה בתל
Caspar Veldkamp.שיסיים את תפקידו בקיץ
גריר פלדקמפ]אור עם הש-[בתמונה: אדה וקרן

פלורהולנד מפסיקה שרות לוגיסטי אחרי המכירה ללקוחות חיצוניים 
' ממשיכה ההנהלה להפסיק פעילויות הכרוכות בהספקת שירותים 2020במסגרת יישום מדיניות 'פלורהולנד 

המוגדרים 'לאחר רגע המכירה', והעברתם לגורמים מהסקטור המסחרי.

הלוגיסטי לקונים שאינם ממוקמים במכרזות. כיום יכול קונה להשתמש בשרות יופסק השרות2015ביולי 1-החל ב
פלורהולנד כדי לבדוק, לרכז, ולהכין את התוצרת שרכש להובלה במשאית; לא עוד. שרות כזה יצטרכו הקונים לקבל 

מאחת החברות הפרטיות שמספקות אותו.
י מתאים. שרות חלופ-פלורהולנד מסייעת לקונים המעוניינים למצוא ספק

FH Nieuws 13/04/2015המקור: 
מאס מתרבים הקונים מרחוק-גם במכרזת ריין

הולכת ומתרחבת –KOA'קנייה מרחוק' –ההשתתפות במכרזי השעונים באמצעות התחברות למערכת התקשורת 
לקוחות חדשים למערכת. הנהלת המכרזה 25מאס שבגרמניה. מאז ראשית השנה נוספו עוד -גם במכרזת ריין

משקיעה עכשיו בהרחבת התשתית כדי לאפשר קליטת מנויים נוספים.

לקוחות מדי יום בממוצע. שיעור157לקוחות למערכת הקנייה מרחוק, ומשתמשים בה 300-כיום מחוברים כ
ר הקניות בשעונים.וממחז25%העסקאות שנעשות דרך המערכת הזו כבר הגיע לכדי 

עושים זאת מביתם או ממשרדם. חלק לא מבוטל מהם הם קמעונאים.במערכתהלקוחות המשתמשים 

המכרזה עושה מאמצים להרחיב את טווח מתן השרות של לקוחותיה, ואף הציבה עובד לקידום המכירות בקרב 
רי צרפתית [בלגיה בעיקר]. לאחרונה התחבר לשרות גם לקוח מצ'כיה, בעל חנות פרחים. לקוחות דוב

Vakblad vd Bloemisterij 24/04/2015 +  SierteeltNet 11/03/2015המקורות: 

חדשות פלורהולנד 

https://youtu.be/Bq5-O7vrPEU
https://youtu.be/Bq5-O7vrPEU
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:2015המכרזות סגורות באביב םימים בה
שבוע מס'תאריךיום בשבועהחג

20במאי14חמישייום העלייה לשמיים
22במאי25שניהיום השני של 'שבועות הנוצרי'

כנס מגדלים
שנתית, יתקיים ביום ד' - מפגש של המגדלים חברי פלורהולנד עם נציגי ההנהלה, לקראת האספה החצי

ח"ן. -בבית העם בגבעת09:30בשעה 20/05/2015
הבא.אנא שריינו את המועד. פרטים בהזמנות אישיות שתשלחנה, ובידיעון של השבוע 

מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

בשוקי הפרחים באירופה
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השוק: מצבעלכללי-מבטלקוראמספקל"הנהעקומהעלמבט
הכללי  למחיר הממוצעבאופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 

לאלה של באופן יחסיאשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, 
נקודות (%), כך שכאשר הקווים 100-אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה –בסולם 100עומדים על 
של השבוע המקביל אשתקד. 

קטיףפרחימחירישלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
השבועות12שלנתוניםמובאים. האחרונותהשניםבשלושבשעונים

שמסמןמה–הקודמותבשנתייםהבאיםהשבועייםמחיריוגם, האחרונים
.היסטוריים)נתונים(לפיאפשריתמגמה

, המדווחבשבועובמחירבכמותהשינוישיעורימופיעיםמשמאלבטבלה
השינוייםאשרמוצריםכוללתאינההטבלה. (אשתקדהמקבילהשבועלעומת

).קטניםהיואשתקדלעומתבהם

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

סנט 4.5-זינק המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים ועלה ב17בשבוע 
סנט לגבעול. הכמות 24.5+) לעומת השבוע הקודם; הוא עמד על 22%(

+).0.3%(לשבוע הקודםהכללית הייתה דומה
+, תוך עלייה בכמות 16%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

+.2%בשיעור 
-שנה לסיום מלחה"ע השנייה, ויום70מאי; יום האם בספרד, פורטוגל, והונגריה; רצף האירועים בראשית מאי (אחד ב

בחודש) הביאו לשיא של ביקושים. מזג אוויר קריר במערב אירופה, ירידה בהספקת צבעונים 10-האם 'הגדול' ב
פני ההיצע. -עלכל אלה יצרו עודף ביקושים–הולנדים ונוריות מאיטליה, והאטה בהספקת וורדים מקניה עקב גשמים 

גם התאוששות מסוימת בשער הרובל הרוסי תורמת לתמונה הכללית, יחד עם המשך החולשה של היורו מול הדולר 
והפאונד.

גן, אשר עונתם מתעכבת בגלל מזג אוויר קריר. כאשר -חלק מהביקוש המוגבר לפרחים בא על חשבון הביקוש לצמחי
מה זו טרם החלה כאמור.קונים פחות פרחים; אך מג–שותלים בגינות 

+ יותר מהממוצע 22.5%סנט לגבעול; 30המשיכו מחירי הפרחים בשעונים לעלות. הממוצע עמד על 18בשבוע 
.-7.7%, תוך כדי ירידה כמותית של 17בשבוע 

.-18%+, עבור כמות שפחתה בשיעור 29%בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה בשיעור 
אשתקד היה לכל אורך רשימת הפרחים, כאשר הוורדים, הגרברה, הגיפסנית, האדמונית, הממוצע הגבוה לעומת 

והצבעונים הובילו את המגמה.
המפוזרים –ועוד לפנינו שבוע נוסף בסימן 'יום האם', ואחריו 'יום האב' בגרמניה, וימי האם בפולין, בשוודיה, ובצרפת 

פני שאר ימי מאי.-על
Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + FH Eelde News wk 17המקורות: 
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מכרזת פלנטיון שואפת להרחיב את טווח הפעילות
ה במרכז הולנד שואפת להגדיל את טווח ידֶ הנהלת מכרזת 'פלנטיון' שליד העיירה ֵא

ק"מ; כלומר להגיע אל 500לרדיוס של ק"מ כפי שהוא כיום, 150הפעולה שלה מרדיוס של 
ר קֶ לקוחות בצפון הולנד, בגרמניה, ובבלגיה. כך מסר לאחרונה מנכ"ל המכרזה פטר ּבָ 

Peter Bakker.[בתמונה]

המכרזה העצמאית פועלת בשוק המקומי ההולנדי. היא הוקמה לפני כחמש שנים כאיחוד 
אחד עם פלורהולנד.בין שני ארגונים קטנים יותר, אשר סרבו להצעות להת

אירופה, בדרך של סחר רחבי ר, היא לפעול בקרב הפלוריסטים גם בקֶ הכוונה, לדברי ּבָ 
אלקטרוני. לפי שעה, הוא מסביר, מדובר בשאיפה, ועדיין לא בתכניות אופרטיביות.

Vakblad v d Bloemisterij 16/04/2015המקור: 

גן תצוגת זני אדמונית נפתח לקהל
מערב הולנד, -שליד העיר הורן, בצפוןNibbixwoudואוד יקסוָ בכפר ניּב

Peonyנפתח בימים אלה לקהל הרחב גן האדמונית של עמותת 
Showgarden Holland.

בגן מציגים מגדלים ומטפחים את מיטב הזנים החדשים של פרחי 
זני אדמונית (!), אשר עתה 650-האדמונית. נשתלו שם לא פחות מ

עומדים בפריחה.

כל הפרטים, כולל גלריית תמונות, סרטון וידאו, וזמני הפתיחה לקהל 
.באתר האינטרנט של העמותהנמצאים 

01/05/2015BloembollenVisieהמקור: 
לפי עם וינסנט ואן גוך''סֶ 

בלב אזור גידול הפקעות ההולנדי Lisseה אשר ליד העיירה ליסֶ Keukenhofבגן הבוטני הפופולרי קאויקנהוף 
קבעו השנה את נושא העונה ואן גוך, לזכרו של הצייר ההולנדי הנודע, במסגרת 'שנת ואן גוך' שהוכרזה בהולנד, 

שנה לפטירתו.125במלאת 
פי ציור -עצמי ענק על-פורטרטמ"ר, גינת צבעונים בצורת 250ליצירת האווירה נשתלה בפארק, על חלקה בגודל 

ידוע של האמן. הפסיפס הצבעוני הזה עומד בימים אלה בשיא פריחתו, ומשמש כמובן אטרקציה למבקרים.
[בתמונה מימין: מבצע השתילה; בתמונה משמאל: היצירה בפריחתה]

עצמי מודרני... בהשראת הערוגה האמנותית הזו מתקיימת בסמוך 'גינת סלפי', בה מתאפשר לקהל לייצר פורטרט
21/04/2015BloembollenVisieהמקור: 

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות

http://www.peonyshowgarden.com/en/

