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 בספטמבר 1-2 –יריד הסתיו של פלורהולנד 

בספטמבר, יתקיים  024בשבוע הבא, בימים שלישי ורביעי, 
 בנאלדוויק 'יריד הסתיו' של פלורהולנד.

זהו יריד מסחרי עונתי, המציג את מוצרי עונת הסתיו. המבחר ממוקד 
 בצמחי בית וגן.

עשרות מגדלים מציגים את תוצרתם ומצפים להזמנות במקום. לצדם 
ישנן 'כיכרות מוצר' בהן מוצגים החידושים במבחר הצמחים.  לפרטים 

  להקיש כאן נאמלאים 
 

באלסמיר גם הוא כבר  והיריד המסחרי הבינלאומי של פלורהולנד
 2-6שישי, -חמישי-איננו רחוק. הוא יתקיים השנה בימים רביעי

  נא להקיש כאן: בנובמבר. לפרטים והרשמה
 .HPPהמאורגן ע"י החברה הפרטית  IFTF אוזן הסמוך יריד י שנה, יתקיים בכפר פייפה  ד  מ  במקביל אליו, כ  

 

   3-0181/84103HPP  2 FH News: ותהמקור

 מנסים לגבש ביחד את השעון העתידי

[ The New Auctioningהוא מנהל תכנית 'השעון החדש' ]במקור: 'המכרז החדש'  Ronald Teerdsרונלד טירדס 
ותפקידו הוא לגבש תכנית להתאמת תהליך המכירה במכרז למציאות העתידית; הכל במסגרת ההיערכות לתכנית 

 [ ./0בידיעון מס' ' ]ראו כתבה 4141האסטרטגית 'פלורהולנד 
ם לדעת ה וף מידע, דעות, והצעות מקהל המגדלים ומקרב הקניינים. להבין מהבשלב הראשון הוא מנסה לאס

 המשתמשים היתרונות במערכת השעונים אותם יש לשמר, ומהן נקודות החולשה שאותן רצוי לשנות.  
 

בכל המפגשים האזוריים, במפגשי 'פלטפורמת הלקוחות', ובביתן המיוחד שהוצב לפני הכניסה לאולם האסיפה הכללית 
 האחרונה אספו רונלד וצוותו הרבה תגובות. 

ויה מאיימת על ולא צפ "מדברים הרבה על כך שחייבים להיות שינויים בעבודת השעונים, מאחר והספקה לא סדירה
יציבות המחירים. שמענו הרבה הצעות" הוא אומר "אבל עדיין לא התגבשו דרכים מעשיות לשיפור סדירות ההספקה 

 לשעונים; נצטרך לעבוד על כך." 
 

 מגדלים סבורים שישנם יותר מדי 'נושאי איכות', אשר יש למנוע אותם כדי לייעל את עבודת השעון.
ההספקה אינו מספיק.  ברור שהמידע ללקוח על מצב

 –מגדלים סבורים שאם השוק יהיה מודע להיצע הזמין 
 הוא יוכל לכוון את הרכישות באופן יותר אופטימלי.

 

מצד פורום הלקוחות נשמעו הצעות להפוך את התהליך 
עוד יותר דיגיטלי, כדי להפחית את הוצאות התפעול. ל

יש ישנם רבים שמאמינים כי מנגנון השעון הוא ייחודי ו
לשמרו, בעוד אחרים מטילים ספק אם זהו הכלי 
 האופטימלי ליצירת מחירים בשוק שמוכתב ע"י הביקוש.

 

הצוות משלים בימים אלה את ההתייעצויות, והחל 
בעבודת הניתוח, הסיכום, גיבוש הצעות, ואף ניסויים 
מעשיים. בסתיו הקרוב יובאו הצעות מגובשות להחלטה, 

 ותתקבלנה החלטות.
 

  במדור המיוחד באתר פלורהולנדעבודת צוות השעון העתידי )באנגלית(  עוד על
 FH News 27/06/2015המקור: 

  

 חדשות פלורהולנד 

http://www.floraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v32651/floraholland-autumn-fair-september-1-and-2/
http://www.floraholland.com/en/buying/marketing-and-quality/trade-fairs-and-plazas/trade-fair-aalsmeer/
http://www.floraholland.com/en/buying/marketing-and-quality/trade-fairs-and-plazas/trade-fair-aalsmeer/
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2015/holland/
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2015/holland/
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1518.html
https://www.floraholland.com/en/about-floraholland/who-we-are-what-we-do/policy-topics/floraholland-2020/the-new-auctioning/
https://www.floraholland.com/en/about-floraholland/who-we-are-what-we-do/policy-topics/floraholland-2020/the-new-auctioning/
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 מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  

   באירופהבשוקי הפרחים  
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  :השוק  מצב על  כללי-מבט מספקת  ל"הנ העקומה
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 הקווים  011-של אשתקד מופיע כ
המשמעות היא שהמחיר או  –בסולם  011עומדים על 

 הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 
 

 

 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה 
 מובאים. האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי

 השבועיים מחירי וגם, האחרונים השבועות 04 של נתונים
 אפשרית מגמה שמסמן מה – הקודמות בשנתיים הבאים

 .היסטוריים( נתונים )לפי
 

 ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
. אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע השינוי

 לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת אינה הטבלה)
 (.קטנים היו אשתקד

 

-מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלולים הםגן, אך 

 

 -04% בשיעור ירד בשעונים הפרחים מחיר 33 בשבוע
 .לגבעול סנט 01-מ פחות היה הממוצע; 54 שבוע לעומת

 2.2%כמעט  של בשיעור בכמות עליה תוך קרה זה
 תוך ,-43%-ב נמוך הממוצע היה לאשתקד בהשוואה

 . בכמות 4%2 של עלייה
והוורדים. מייחסים את הירידה בביקוש לאיומי הכבדת  החרציות במחירי חדה מירידה בעיקר הושפע הנמוך הממוצע

 הביקורת ביבוא לרוסיה, שמרתיעים את הסוחרים מרכישות גדולות.
 

סנט לגבעול, תוך עליה  44(. הממוצע עמד על 01.5%2בשעונים בשיעור חד ) עלו מחירי פרחי הקטיף 33בשבוע 
 .3.5%2כמותית של 

 .1%בשיעור צנוע של , תוך עליה בכמות -42%בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד המחיר היה נמוך בהרבה: 
 

 ,מחירים נמוכים יחסיתפדו  – גרברהו חרציות, ,וורדים –הממוצע היה נמוך מאשתקד לאחר שכל המוצרים 'הגדולים' 
. עם זאת בספטמבר, יום חידוש הלימודים בבתי הספר 0ככל הנראה בהשפעת הביקוש המוגבל מרוסיה, דווקא לקראת 

-ואכן, בהשוואה ל .סנט לגבעול 41יש לציין כי אשתקד היו המחירים גבוהים באופן חריג בשבוע זה, עם ממוצע של 
 .-%/-היה המחיר השנה נמוך רק ב 4105

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 
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 11הופיע 'עלון הפרחים מס' 

 של 'עלון הפרחים' של שה"מ יצא לאור. כרגיל, הוא מכיל הרבה חומר מעניין וחשוב. 06הגיליון מס' 
 באתר שה"מל את הקובץ בדוא"ל יכול לצפות בעלון ב  מי שלא ק  

 

 בר עם הרשויות ברוסיה על מגבלות היבואמנסים להיד  

ים לשוק הרוסי לא פחת המתח בענף הפרחים בהולנד סביב המכשולים שרוסיה מעמידה בדרכם של הפרחים ההולנד
בשבוע שעבר; זאת למרות שבאופן מעשי לא קרה כל אירוע מיוחד במעברי הגבול... הרוסים מפעילים את כוח ההרתעה 

 , אבל לא יישמו עדיין כל הכבדה בפועל.ביצוע עברו מאיומים להוראותהם באופן מתוחכם ויעיל: 
 

יאי בד"כ אחד מׂשהמצב רגיש במיוחד מאחר ובימים אלה ממש מתקיים 
 –בספטמבר  0-פתיחת שנת הלימודים ב –הביקוש השנתי לפרחים ברוסיה 

ואילו הסוחרים, הן ברוסיה והן בהולנד, חוששים לבצע הזמנות ולהסתכן 
 בעיכובים או פסילת משלוחים במעברי הגבול הרוסי.

עד כמה קשה יכולה להיות המכה למדו על בשרם מגדלי החרציות בהולנד כבר 
 31%בוע שעבר, כאשר המחיר הממוצע בשעונים ירד בשיעור של כמעט בש

בהזמנות  בובהשוואה לשבוע המקביל אשתקד; ככל הנראה בעיקר בגלל עיכ
מרוסיה ]לחרציות חיי מדף ארוכים יחסית, ולכן היבואנים ברוסיה נוהגים לרכוש 

 שבועות לפני החג המתקרב[ 5אותן כבר 
 

ס בהודעה שהביעה "ל פלורהולנד לוקאס פֹובראשית השבוע שעבר יצא מנכ
רוברט  VGBדאגה מהצעדים שנוקטת רוסיה. מנכ"ל ארגון הסיטונאים 

רג קרא למגדלים וליצואנים "לא לתת לרוסים סיבות לפסול משלוחים, ולהקפיד על 'ניקיון' הפרחים שנשלחים ּורודנב
 –הצומח, המחקר, ומשרד הכלכלה -, היצואנים, ארגון החקלאים, הגנתהמכרזות -לרוסיה". כל הגופים הנוגעים בדבר 

נגד  צעדי נקםהתכנסו לדיון דחוף. בקיצור: שידרו בהלה... מה שלא הפריע להם להמשיך ולטעון כי הרוסים נוקטים 
 מהשבוע שעבר[  52בידיעון מס' הולנד מסיבות פוליטיות ]ראו דיווח קודם 

 

ואילו לקראת סוף השבוע החלו לזרום ידיעות כי "הרוסים מעוניינים לדבר", וביום שישי הסביר רודנבורג לעיתונות כי 
". הוא "אנו רוצים להבהיר לרוסים שהענף כולו מתגייס כדי להבטיח שהפרחים הנשלחים לרוסיה יהיו נקיים ממזיקים

 הבהיר כי רק בהידברות ניתן יהיה לפתור את המשבר.
עד יום שישי  –עד לכתיבת שורות אלה לא נודע מה הייתה תגובת הרשויות ברוסיה ליד המושטת של ההולנדים. מאידך 

 לא נפסל, כאמור, אף משלוח של פרחים הולנדים בכניסה לרוסיה...
 

ע שעבר מי שהצהיר לתקשורת כי "אקוודור תחליף את הולנד כספק אגב: לא רק בישראל; גם באקוודור נמצא בשבו
 לאיד על המכשולים שרוסיה מציבה ליבוא מהולנד.-לרוסיה"... זאת כמובן בעקבות השמחה 0הפרחים מס' 

מחים להרוויח מביקוש מוגבר לתוצרתם ברוסיה מוטב על כך הגיב גורם מרכזי בענף הפרחים בהולנד באמרו: "אלה שׁש
 שהפרחים ההולנדים שלא נשלחים לרוסיה יפילו לכולנו את המחירים בשוקי מערב אירופה. כולנו בסירה אחת". שיזכרו

 

  BloembollenVisie  2 FH Nieuws + Nexus 18/08/2015  0124081/84103המקורות: 

 השקעות חדשות בייצור פרחים באתיופיה

נכנסות להשקעה בייצור ששתי חברות מהודו, ועוד אחת מהולנד 
דונם לפיתוח באזור אמהרה. כך הודיעה  0,111פרחים קבלו לידיהן 

 לאחרונה הסוכנות הממשלתית האתיופית לפיתוח ענפי הבוסתנאות.
 המיזמים החדשים אמורים להחל ביצוא פרחים בתוך שנה וחצי.

 

חברות מקומיות וזרות עוסקות בייצור ויצוא של פרחים וירקות  021-כ
 .באתיופיה )הרוב פרחים(

 423היה ערך היצוא הענפי מאתיופיה  4105802בשנת הכספים 
 .24104805 לעומת 6%מיליון $; עליה של 

מהיצוא נמכר בהולנד, והשאר מתפזר בין גרמניה, נורבגיה,  1%/
 בלגיה, צרפת, איטליה, נסיכויות המפרץ, וארה"ב.
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 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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http://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/Subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx
http://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/Subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1534.html#orange1

