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לענפי קישוט ירוקיםאושר לשימוש הקרטון 
ביוני, אושר לשימוש העיצוב הגרפי של 12ענפי קישוט ביום שישי ל) של פלורהולנדFPC(המוצר -בישיבת ועדת

.[ראו תמונה מצורפת; להגדלת התמונה יש להקיש עליה בעזרת העכבר]הקרטון לענפי קישוט

, כמו שעוני פלורהולנדלענפי קישוט ירוקיםתרשאי להשתמש בעיצוב זה לקרטונים שלו לאספקמדינהכל מגדל מכל 
.הישירהבמכירגם

או במחלקה ,אנשי הקשראצלאותן ניתן לקבל ,של פלורהולנד(איכות הייצור) התקןהקרטון חייב לעמוד בדרישות 
האחראית לנושא בפלורהולנד.

זה מכבר בגרברה, שמתבצעי כפ(, ליחידה בעת המכירה€ 0.69, מקנה זיכוי של 820השימוש בקרטון תחת קוד 
.)שושן וכותנה

ידיעון [ראו 2012-הירוקים עם ייסודה ב- הדרישה למכירת ירוקים בקרטון הועלתה כבר בישיבה הראשונה של ועדת
] אז גם נקבעו 'כללי המשחק'. 2014-46ידיעון מס' [ראו 2014] ההרצה המעשית החלה בנובמבר 2012-14מס' 

פלורהולנדבירוקים ענפי קישוטקרלו אליה, יו"ר ועדתנמסר ע"י 
השלוחה של מט"פ בריינסבורג תיסגר 

1-ברהודעה, לפיה תיסגדבשבוע שעבר פרסמה הנהלת פלורהולנ
) בריינסבורג. FHSבאוקטובר המח' לטיפול בפרח (מט"פ 

השירותים בנאלדוויק יימשכו, וככל הנראה אף יתוגברו.
שרותי אגידה (גם) השלוחה של מט"פ בריינסבורג מספקת 

לסיטונאים. זוהי פעילות מהסוג שהוחלט לצאת מהן לפי התכנית 
', משום שהן עוסקות 2020האסטרטגית החדשה 'פלורהולנד 

בתחום "שלאחר רגע המכירה"; פעילויות שהמדיניות החדשה רוצה 
להשאיר בידי המגזר המסחרי.

נראה שהיקף שירותי הפריקה הניתנים בריינסבורג ע"י מט"פ אינו 
מצדיק את קיום המחלקה אם וכאשר היא לא תעסוק באגידה.

דוויק, כך בימים אלה עוסקים בתכנון מחדש של המחלקה בנאל
שתוכל להציע שרותי פריקה גם למגדלים המקבלים כיום שרות כזה 
בריינסבורג. בינתיים נודע כי אפרת 'שלנו' תחזור לעבוד בנאלדוויק.

FH News 10/06/2015המקורות: ניצן מוקסיי +  

חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2012/yedion-1214.html
http://www.yedion.com/yedion-2012/yedion-1214.html
http://www.yedion.com/yedion-2014/yedion-1446.html#green2
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יש מה ללמוד ממנה–יצאה לאור 'דפדפת הוורדים' 
בפלורהולנד עלה לאחרונה לפני עוד אחד מהשינויים המתבצעים 

השטח: 'דפדפת וורדים' התפרסמה והופצה בין מגדלי הוורדים. 
במרכז המסמך עומדת 'תכנית השוק' של הוורדים; ממד חדש במידע 

העומד לרשות היצרנים והסוחרים.
'תכנית השוק' לוורדים, אחריה עוקבת הדפדפת, הוכנה ע"י 'שולחן 

כב ממומחים בתחומים השונים מקרב הוורדים' של פלורהולנד, המור
לוורדים; FPCעובדי הארגון. הצוות עובד בתיאום עם 'ועדת המוצר' 

גוף המורכב כידוע ברובו ממגדלים.

המודל של 'שולחן מוצר' שיעבוד עם 'וועדת המוצר', ויכין 'תכנית שוק' 
הולך ומתפתח בפלורהולנד, וכבר החל לפעול בכמה קבוצות –למוצר 

אחת ל'וועדות מוצר'במקבילתמידמלבד הוורדים, לא מוצרים 
מוצרים; כגון: פרחים -קבוצותמספר, כי כמה מהן כוללות מסוימת

המשווקים כל השנה, מגוון פרחים שונים, פרחי בצל ופקעת, וכן 
אם ובאילו בדפדפתשולחנות לקבוצות צמחי בית וגן שונות [לא צוין 

פי קישוט ירוקים']שולחנות כלולים 'פרחי קיץ' או 'ענ

הכוונה היא להכין תכניות לטווח ארוך עבור המוצרים השונים, 
בהתבסס על מיטב הידע העולמי שייאסף ע"י הצוות המקצועי 
המתמחה במוצרים השונים. הצוות מתכנן לאסוף ולספק לחברים 

–בתחום הייצור ובתחום השיווק –מידע על כל מה שהולך בעולם 
ים שבה עוסקים.הנוגע לקבוצת המוצר

תכנית המחקרים/סקרים לענף הוורדים הוכנה בשיתוף עם 'וועדת 
קבלו עדיפות להתבצע 4ומתוכםנושאים, 10המוצר לוורדים'. סומנו 

.2015-כבר ב

אפשר להתרשם ממה שמכינים לענף הוורדים מעיון בדפדפת הנאה 
ולהבין מכך מה מתוכנן לבוא בהמשך גם בקישור זה(גרסה אנגלית) 

לשאר הגידולים. התוכן נראה מבטיח מאוד.
Market Report Roseהמקור: 

http://www.floraholland.com/media/3992703/Product_market_plan_Rose_brochure_ENG.PDF
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פלורהולנד לפרחי קטיףמדד 

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 של –בסולם 100עומדים על 
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

המשיכו מחירי הפרחים לרדת. הממוצע לפרחי קטיף בשעונים 23בשבוע 
, תוך ירידה בכמות בשיעור 22פחות מהמחיר בשבוע - 11%-סנט; כ23היה 

.-5%-כ
.-8%- +, בעוד הכמות ירדה ב8%-בהשוואה לאשתקד המחיר הממוצע היה גבוה ב

בולטת התופעה של שינויים חדים במחירים, למעלה ולמטה, בעקבות שינויים גדולים בהספקה. בד"כ נבעו השינויים 
בהספקה מהשוני בתנאי מזג האוויר בהולנד בין אשתקד לשנה הנוכחית.

האם בפולין, בשוודיה, -פת 'אירועי האביב' בשוק הפרחים, לאחר שחלפו גם ימיהשבוע הזה סימן את תום תקו
בהולנד וברוב חלקי אירופה באופן משמעותי, לאחר אביב קריר תעלו הטמפרטורו23ובצרפת. לקראת סוף שבוע 

מתמשך. 
פרחי הקיץ ההולנדים בזמן, -היו דיווחים על ירידה באיכות של כמה מפרחי ישראל, כתוצאה מהשרב שעבר עלינו. בו

מתחילים לזרום לשוק בכמויות מתגברות. 

) פחות מהממוצע -8.3%סנט (2סנט לגבעול; 21ירדו עוד המחירים. הממוצע לפרחי קטיף בשעונים היה 24בשבוע 
.-4.5%); זאת תוך ירידה בכמות בשיעור 23בשבוע הקודם (מס' 

+), והכמות הייתה כמעט זהה.2%במעט (בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר גבוה 
בממוצע בלבדעלייה זניחהלרוב הפרחים פדו מחיר גבוה מאשתקד, אך ירידה במחירי החרציות והגרברה גרמה 

הכללי.

+ Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 24המקורות:  FH Eelde News wk 23
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הפסדים למגדלים בקניה בגלל שערי מטבע
) יצא במסע KFCארגון יצואני הפרחים הקנייתים ('מועצת הפרחים קניה' 

הסברה אודות הלחץ בו נמצא הענף בגלל שערי המטבע השונים. 
שוחחה עם עיתונאים לרגל פתיחת תערוכת היגֶ מנכ"לית הארגון ג'יין נִג

בניירובי והסבירה כי רוב התשומות לגידול IFTEXהפרחים הבינלאומית 
פרחים בקניה נרכשות בדולרים, בעוד רוב ההכנסות ממכירה מגיעות ביורו.

.15%- , בעוד ההכנסות מיצוא ירדו ב12%-לדבריה סל התשומות התייקר ב
שולמות במטבע מקומי, כלומר שכר היא הסבירה שהוצאות ייצור המ

מסך ההוצאות.30%העובדים, מהוות רק 

לפי נתוני הבנק המרכזי של קניה השילינג הקנייתי נסחר לאחרונה לפי 
+). 13%( = 87לדולר, בעוד שלפני שנה היה השער 98.3

119, בעוד לפני שנה היה שערו 107.3מול היורו נסחר עכשיו השילינג לפי 
 =)10%-.(

בנוסף לכך ספגו היצואנים הוצאות מכס באירופה בתקופת הביניים בין 
ההסכמים מאוקטובר עד סוף דצמבר אשתקד. הם תובעים פיצוי 

הסחר עם האיחוד האירופי -בה את הסכםּכמהממשלה, מאחר שזו ִע
משיקולים שאינם נוגעים לענף הפרחים.

למרות העלייה זאת;מצבם של יצואני הפרחים מקניה קשה–כך או כך 
ביבולים השנה, בעקבות תנאי מזג אוויר נוחים, אשר תגרום כנראה לעליה 

.2014-במחזור המכירות ליצוא, בהשוואה ל

03/06/2015The Star Kenyaהמקור:   

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות


