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מארסה הלך לעולמו יאן
. Jan Maarse Albznאלברט) -יאן מארסה (בן89ביולי, נפטר באלסמיר בגיל 18בשבת שעברה, 

וזכור לוותיקי מגדלי הפרחים בישראל כידיד גדול, 1989עד 1973בשנים VBAהוא היה יו"ר מכרזת אלסמיר 
שקידם את שיתוף הפעולה עם ישראל.

הנפוץ ביותר; לכן לכל 'יאן Maarse[באלסמיר של הדור הקודם היה שם המשפחה 
מארסה' הוצמד תמיד גם שם אביו, כדי להבחין ביניהם...]

אלסמיר הישנה, מעוד לפני איחוד שתי המכרזות של אלסמיר היה מארסה, מגדל לילך 
לקבל פרחים שותף ביוזמות לכן . הוא היה CAVחבר וסגן יו"ר בהנהלת מכרזת 

מישראל לשעונים באלסמיר מן הרגע הראשון, והיה זה שנתן את הגיבוי הציבורי 
לתהליך 'היבוא' במכרזות, כאשר דעת הקהל והנהלות כל שאר המכרזות התנגדו לכך 

נמרצות.
אפשר לומר ללא היסוס שקבלת ישראל לשיווק במכרזות התאפשרה בזכות עמידתו 

בלתי מעורערת. הנחושה, ומנהיגותו הטבעית וה

הוא היה יו"ר 'קלאסי', שלא התערב בניהול השוטף, אלא נתן גיבוי מלא למנכ"ל הצעיר 
אנדרה מולדר (יבל"א). הוא היה מנהיג אשר מעולם לא פעל 'לפי רצון הציבור', אלא 

לפי תפיסתו את 'מה טוב לציבור'.
זמה הקורנת וחכמתו ועם זאת היה אדם צנוע ועניו. 'שליח ציבור' אמתי. בזכות הכרי

הרבה זכה להערכה רבה בכל עולם הפרחים הבינלאומי, ורכש ידידים אישיים בכל 
העולם; אך במיוחד בישראל.

מגדלים באו אתו לכאן 500-כסוף שנות השבעים. מיאן מארסה יזם והוביל ביקורי מגדלים הולנדים בישראל כבר 
ת הגידול, יחד עם הכרת האתרים הקדושים לנצרות בארץ והכירו מקרוב את המגדלים ואעשר שנים (!)במשך 

הקודש. בדיעבד הסתבר שסיורים אלה תרמו יותר מכל לתחושת השותפות בין מגדלי הפרחים בהולנד ובישראל.
75בחגיגה לציון מלאת שר הופיע כאן בכנס מגדלים בת"א, את יחסו למגדלים בישראל הביע באופן מוחשי ביותר כא

, והפתיע את הקהל בנאום שלם בעברית... הוא שינן בעזרת יעקב אילון את מכרזות הפרחים באלסמירשנים לקיום 
הנאום בשקדנות גדולה, כדי להביע בכך את הכבוד שהוא רוכש לידידיו בישראל. 

ד לאחר פרישתו מתפקיד היו"ר זכה יאן מארסה לכבוד בצורת תואר אבירות מטעם מלכת הולנד, נבחר כיו"ר של כבו
, וכאזרח כבוד של אלסמיר. בעשרים השנים האחרונות נמנע לחלוטין מלהביע דעה על מה שקורה VBAשל מכרזת 

בענף, גם בפני חברים קרובים, משום "שאין זה ראוי שאתערב ואפריע לחברים שנבחרו ועושים את תפקידם".
. נזכור אותו בהערכה ובחיבה.קהילת מגדלי הפרחים בהולנד ובישראל נפרדה מאיש שהותיר את חותמו בענף

רשם: חומי ינאי
קרטון הירוקים זמין גם ב'אביב'

בדבר זמינות הקרטון שאושר רשמית 29בידיעון מס' בהמשך להודעה שפרסמנו 
הקרטון זמין למגדלים ירוקים בשעונים, נמסר כי לשימוש למכירת ענפי קישוט

'.השרון'גם במחסן בבית אריזה כמו 'אביב'במחסן ב

בקרטונים בשעונים יכולים לעשות וט : מגדלים שרוצים למכור ענפי קישהבהרה
אין חובה .חוזקההעומד בדרישות אחר, או בכל קרטוןשאושרטון רזאת בק

למכור כדיירוקים.הוועדת ע"ישנבחרובקרטון או בגרפיקה דווקאלהשתמש
של האריזהמחלקת בואישורדוגמא לבדיקהלקרטון לשלוחישבקרטון אחר

.ירון או אדהאת המשלוח והבדיקה עםיש לתאם.דנפלורהול
אדה כהןמתבקשים לידע את כאלהניםמגדלים המתכננים לעשות שימוש בקרטו

כדי לאפשר תכנון נכון של כמויות הייצור., ירון כוכביאו 

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

נמסר ע"י ירון כוכבי

חדשות פלורהולנד 
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אל תשכחו לבטל את המנוי על שירותים כשאינכם עושים בהם שימוש! 
סיימו את עונת המשלוחים אינם טורחים לבטל את המנוי על שירותי מידע באינטרנט מגדלים רבים אשר 

לשלם דמי מנוי למרות שאינם משתמשים בשרות.וממשיכים
€ 15בחודש, ושרות צפייה בשעון בזמן אמת עולה € 30כרוך בתשלום Floranextשרות 'פלורהנקסט' 

הצורך.ניתן להתנתק מהשרות בקלות, ולחדשו בעתבחודש.
הזקוקים לסיוע יכולים לפנות אל אדה או אל ירון.

נמסר ע"י ירון כוכבי

2015פרחי ישראל בפלורהולנד במחצית הראשונה של 

הגידולים המובילים. 30הבאנו כאן את הנתונים של -
אסור לפרסום לפי נהלי פלורהולנד.–מגדלים 3-פרח שמסופק ע"י פחות מ-
., ומחזור המכירות עלההמגמה הבולטת מהנתונים הנ"ל: עלייה במחירים  הצליחה לפצות על ירידה בכמויות-

בשוקי הפרחים באירופה
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יוני)–(ינואר 2015היצוא ההולנדי בחצי השנה הראשונה 
כל מוצרי צמחי הנוי: פרחים וצמחיםסך

בזכות העלייה החדה ביצוא בחודש יוני, בשיעור של 
+, עומד היקף היצוא הענפי מהולנד 15%כמעט 

3.3%בסימן עלייה של 2015במחצית הראשונה של 
למחזור € מיליון 100-לעומת אשתקד. תוספת של כ

היצוא אשתקד.

השיעור הכולל הזה הוא תוצאה של גידול נאה ביצוא 
נסיגה קלה ביצוא הצמחים +) מול6.4%קטיף (-פרחי

)2.8%-.(
בולטת העלייה בצרפת, המסמנת אולי התאוששות 

טות העליות למדינות מחוץ לגוש היורו, להכלכלה, ובו
שם נוצר יתרון לתוצרת ההולנדית עם היחלשות 
מטבע היורו מול המטבעות המקומיים. להוציא כמובן 
את רוסיה, שהמשיכה לסגת בגדול. לא ניתן הסבר 

מדוע נסוג היצוא לאוסטריה בשיעור VGB בפרסומי
כה גדול.

בחוגי היצואנים מביעים שביעות רצון מן העובדה שהפיזור הרב ביעדי היצוא ההולנדי מבטיח פיצוי משווקים מסוימים, 
כאשר שווקים אחרים נמצאים בנסיגה. אי לכך ישנה אופטימיות בחוגי המסחר גם לגבי המחצית השנייה של השנה.

Floridata/VGB 23/07/2015המקור: 
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מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

עלכללי-מבטלקוראמספקל"הנהעקומהעלמבט
השוק: מצב

למחיר באופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 
הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את הממוצע

לאלה של אשתקד. המדד באופן יחסיהכמויות שסופקו, 
נקודות (%), כך שכאשר 100-של אשתקד מופיע כ
המשמעות היא –בסולם 100הקווים עומדים על 

שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל 
אשתקד. 

שלהמוחלטיםהערכיםאתמראהשלעילהעקומה
. האחרונותהשניםבשלושבשעוניםקטיףפרחימחירי

מחיריוגם, האחרוניםהשבועות12שלנתוניםמובאים
שמסמןמה–הקודמותבשנתייםהבאיםהשבועיים

.היסטוריים)נתונים(לפיאפשריתמגמה

ושיעורימופיעים ערכי הכמות והמחיר,משמאלבטבלה
. אשתקדהמקבילהשבועלעומת, המדווחבשבועהשינוי

לעומתבהםהשינוייםאשרמוצריםכוללתאינההטבלה(
).קטניםהיואשתקד

זינקו המחירים בשעון, באופן מפתיע; 29בשבוע  
. הכמות בשעונים 28+) יותר מהממוצע בשבוע 24%סנט (4סנט לגבעול; 21הממוצע לפרחי קטיף עמד על כמעט 

.-2.5%-הייתה נמוכה ב
בלבד.2%מות של +, תוך ירידה בכ19%-בהשוואה לאשתקד היה הממוצע לפרחי קטיף בשעונים גבוה ב

.39%ם הגדולים מובילים בעלייה של העלייה במחירים לעומת אשתקד הייתה לאורך רוב הרשימה, כשהוורדי
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פיטר, סיום חודש -אל-השבוע החל בהפתעה חיובית בשעונים, וחזר לשפל לקראת סופו. העלייה מיוחסת לחגיגות עיד
תבססותן של קהילות מוסלמיות גדולות באירופה, אשר הרמאדן, שהפכו לגורם משמעותי בשנים האחרונות, עם ה

מצו את הנוהג האירופי לחגוג בפרחים. הביקוש עולה במיוחד לפרחים לבנים. ִא

סנט לגבעול, 20, ועמד על 29לעומת שבוע -4%-ירד המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים בשיעור כ30בשבוע 
.-2%תוך ירידה בכמות של כמעט 

. הוורדים והחרציות -1%+, תוך ירידה קלה בכמות בשיעור 17%לאשתקד היה המחיר עדיין גבוה בהרבה: בהשוואה 
הובילו את התוספת למחיר בהשוואה לאשתקד.

פעם. נזקים גדולים היו -מהקשות שידעה המדינה אי–רוח וגשם –קיץ -את הולנד פקדה בשבת האחרונה סופת
ם לחממות ולגידולי הפרחים.בנפש וברכוש. טרם נודע היקף הנזקי

ת הביקושים אמזג האוויר במערב וצפון אירופה הוא נוח יחסית, אולם בדרום היבשת שרר עדיין חום מעיק, שהוריד 
לשפל. באופן כללי מאמינים הסוחרים שהשפל הקיצי כבר הגיע לשיאו, ומעתה תחל השתפרות הדרגתית בביקושים.

Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 31המקורות: 

השמועות על חרם רוסי ממשיכות להטריד
נוי מהולנד ממשיך לרחף באוויר, וכמובן גורם לחרדה בקרב -האיום הרוסי בהטלת חרם על יבוא פרחים וצמחי

מגדלים וסוחרים בענף.
] על כך ששוקלים 22ידיעון מס' בהמשך לשמועות שריחפו באוויר לפני מספר שבועות [ראו 

עברו דרך הולנד, שטף בשבוע שעבר גל ידיעות ר שאאיסור על יבוא פרחים מכל העולם 
רוסי על תוצרת הולנדית.מדאיגות אודות הטלת חרם

למעשה לא מדובר בשמועות, אלא בידיעות של סוכנות ידיעות רשמית ברוסיה, במידע 
באתר משרד החקלאות הרוסי, ובציטוטים של דברי ראש הרשות המפקחת על היבוא 

החקלאי לרוסיה.
הידיעות דברו על כך שהרשויות "שוקלות" הטלת חרם על תוצרת הולנדית, בעקבות 

את אורגניזמים מזיקים במשלוחי פרחים"."מצי

סניטריות, אלא בצעד פוליטי. ההערכה היא -לאיש לא היה ספק שאין מדובר בבעיות פיטו
שהאיום בא בעקבות דרישה הולנדית לחקירה בינ"ל של אסון התרסקות המטוס המלזי מעל 

שמי אוקראינה [אשר כזכור נספו בו הולנדים רבים].

ואנים העובדים עם רוסיה מעריכים שהאיום לא ימומש, משום שהנזק זאת, בחוגי היצ-עם
הכלכלי למסחר הפרחים הרוסי יהיה כבד, וגם משום שעד כה לא ידוע על הנחייה 

ממשלתית להיערך לחרם כזה.

מעקב אשר מעדכן את החברים ואת הלקוחות בכל התפתחות במסחר עם רוסיה.-פלורהולנד מקיימת צוות

FlotaHolland nieuwsbrief + Vakblad v d Bloemisterij 22/07/2015המקורות: 
הוסר איום שביתה בשרותי מעבורת לבריטניה

אחרי כמה ימי מתח הוסר איום השביתה של עובדי קו המעבורת בין הולנד לבריטניה. העובדים והנהלת חב' 
המעבורת הגיעו להסכם על העלאת שכר. ההשבתה איימה לפגוע באופן אנוש במסחר הפרחים עם האיים 

הבריטים, אשר דווקא זוכה לאחרונה להצלחה גדולה בעקבות ירידת 
ת הליש"ט [ראו נתוני היצוא לבריטניה במדור ערך מטבע היורו לעומ

'בשוקי הפרחים באירופה' בגיליון זה].

נראה שעיתוי הסכסוך לא היה מקרי: הביקוש למעבורת מהולנד עלה 
לאחרונה, לאחר שבקו המעבורות מצרפת ישנם שיבושים חמורים 
בעקבות הסתננות המונית של מהגרים כנוסעים סמויים במשאיות 

יעת הנהגים, הנתונים לאיומים), מה שהביא לבדיקות (ולעתים ביד
. בלוחות הזמניםקפדניות של כל משאית ולעיכובים בלתי נסבלים 

ע"י מחאה -שבצרפת הייתה כבר השבתתהבתחנת המעבורת בקאֵל
אז העבירו מובילים רבים את מ.[ראו בתמונה]נהגי המשאיות

הזדמנות ; נראה שהעובדים ראו בכךהמטענים שלהם דרך הולנד
. ללחוץ..

בינתיים, כאמור, הובלת הפרחים מהולנד לבריטניה מתנהלת כסדרה.
22/07/2015Vakblad v d Bloemisterijהמקור: 

מבזקי חדשות מן העולם- שמועות פורחות

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1522.html#orange1
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חדש בפלורהולנד
(בתמונה)םֹונּפֹוי ּפדלפיניום/דורבנית קיִס

Delphinium Kissi Ponpom
לּוּב-י פלאשדלפיניום/דורבנית קיִס

Delphinium Kissi Flash Blue

: זן חדש בעל צבע 'מילקה' מיוחד, עם לב ירוק פונפום

: צבע כחול זוהר; מבנה פרח מיוחד.בלו-פלאש

זמינים כל יום בכמויות קטנות באלסמיר, עד סוף הקיץ

)Westendorp VOF)503113המגדל: 

117395+ 117397קוד הפרח: 

Newsletter Primeur wk 31-2015: מקורה

מבזקי מוצרים ומחקרים–מוצרי פריחה 

http://www.floraholland.com/media/4131611/Engelse-nieuwsbrief-week-31-2015.pdf

