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 המגדל' נפתח ליישום כולל'מחיר מינימום ע"י 

בספטמבר, יכול כל מגדל, של כל סוגי הפרחים, לקבוע בעצמו את המחיר המינימלי שבו  3החל מיום חמישי הקרוב, 
 התוצרת שלו בשעון, ואשר מתחתיו תבוטל המכירה. רתימכ

קביעת 'מחיר רצפה' ע"י המגדל, ביוזמת מגדלים, ביניהם מישראל, 
ידיעון מס' כבר רצה מזה זמן כניסוי בפלורהולנד בגרברה ובוורדים ]ראו 

[ . בעקבות תגובות חיוביות של המגדלים שלקחו חלק בניסוי, 17
מצד מגדלים נוספים, הוחלט להחיל את האפשרות הזאת לכל ודרישה 

 קבוצות הפרחים.
פלורהולנד רואה בכך עוד צעד בשינויים הנדרשים לשיפור עבודת 

 השעונים וייצוב המחירים.
 

כאמור, המגדל רשאי לקבוע בעצמו 'מחיר רצפה', אשר מתחתיו 
בחזית התוצרת לא תימכר, ותועבר להשמדה. המחיר המינימלי מופיע 

השעון לידיעת הקונים. ]כמובן, הכרוז רשאי 'להריץ' מיד את המכירה 
 מכירה מאז ומתמיד[.-שנית, כפי שנהוג לפי חוקי המשחק של אי

 

 ואלה 'כללי המשחק':

   ק/מגדל רשאי למלא בתעודתכל ספ-( המכרזה האלקטרוניתEAB.מחיר מינימלי לכל אצווה/קבוצת מכירה ) 

 מחיר המינימום הסטנדרטי כנהוג מאז ומתמיד. יהיה בתוקף –נימלי. אם לא הוכנס ערך אין חובה למלא מחיר מי 

  בפלורהולנד למוצר. שנקבעעל המחיר המינימלי שקבע המגדל להיות גבוה ממחיר המינימום הסטנדרטי 

 .המחיר המינימלי נקבע ע"י המגדל באופן אישי, ותופס לגבי האצווה הנבחרת בלבד 

  ריק של השעון'[ תועבר להשמדה.-במחיר גבוה מהמינימום שנקבע ע"י המגדל ]'סיבוב עלאצווה שלא נמכרה 

 .האופציה לקביעת מחיר רצפה אפשרית בכל שעוני המכרזות מלבד אלה של מכרזת אילדה 
 

 FH News 27/08/2015המקור: 
 

 מקדמים את פרחי הקיץ בתנופה גדולה

עונה' ו'פרחי קיץ' ע"י -יחמכירות לקבוצת 'פרחודשי הקיץ הם זמן הפעילות הגדולה של קידום 
 , הממומן כידוע מכספי מגדלי פרחים אלה, רבים מהם מישראל.PurE Seasonal Flowersארגון 

 

הייתה הצלחה גדולה. התערוכה,  התערוכה הלאומית השנתית של פרחי קיץ בנאלדוויק
 מבקרים מכל רחבי הולנד. 20,000-שהתקיימה בפעם השלושים, משכה יותר מ

מגדלים שלחו פרחים לתחרות האיכות, למרות מזג האוויר הקשה שלא הקל על הגידול.  461
רמת הציונים שנתנו השופטים בתחרות הייתה גבוהה, וההפרשים בין הזוכים למתחריהם היו 

 ח הנושא' השנה היה דלפיניום, שהוצג במגוון זנים גדול במיוחד.ר. 'פקטנים
 

, המיועד לבעלי החנויות. הוא מופץ PurE seasonal flowersהשבוע ייצא לאור המגזין של ארגון 
עותקים של מהדורה מודפסת, ויהיה זמין גם באינטרנט. הוא מספק הרבה  28,000-שפות ב 4-ב

 ריסטים. רעיונות וידע מקצועי לפלו
 מגדלים ויצואנים יכולים להזמין עותקים של המגזין כדי להפיצו בין לקוחותיהם.

 

הדפדפת של פלורהולנד לפרחי קיץ, המיועדת למגדלים, נמצאת בהכנה, וכנראה תתורגם גם 
לעברית. המסמך מציג את 'תכנית השוק למוצר' שהוכנה בפלורהולנד, ומפרט את שיתופי הפעולה 

 ום מכירות המוצרים.הענפיים בקיד
לחנות המוצר' ועל השירותים הניתנים ע"י פלורהולנד והדפדפת מכילה הסברים מפורטים על המבנה הארגוני של 'ש

 לתמיכה, להעשרת הידע, לייעוץ, ולתיאום בין מגדלים לסוחרים במבצעי קידום מכירות מיוחדים.
 ולחנות המוצר' של פלורהולנד, ו'וועדות המוצר'.מוסבר גם כל נושא 'תכניות השוק' אשר הוכנו בשיתוף עם 'ש

 

  PurE seasonal flowersמומלץ לעקוב אחר הפעילות באתר האינטרנט של  –מה לצפות... ובינתיים יש ל  
  FH News + Gerard Gardien מכתב :ותהמקור

 
  

 חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1517.html
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1517.html
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1517.html
http://www.pureseasonalflowers.com/en/
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 פעמי הסתיו

בשבוע האחרון כבר הורגש באירופה השינוי 
באווירה. גל החזרה מחופשות בעיצומו, וגם מזג 

 האוויר מתחיל להראות שינוי לסממני סתיו. 
 

החזרה לבתי הספר במזרח אירופה יוצרת כרגיל 
ביקוש מוגבר לפרחים, אם כי השנה האפקט של 

הפיחות ברובל רוסיה משפיע לרעה: קודם כל 
הרוסי מייקר מאוד את הפרח המיובא עבור הצרכן 
הרוסי; ולכך נוסף כידוע האיום הרוסי של ביקורת 
מוגברת על פרחים מתוצרת הולנדית במעברי 

 הגבול.
 

הפיחות ברובל הרוסי משפיע גם על היבוא מדרום 
אמריקה, ולכן יותר וורדים מאקוודור מופנים 

 שם לירידת מחירים. לשוקי מערב אירופה וגורמים
 

בכלל, ההשפעה ההדדית של השווקים השונים על 
המחירים מומחשת בימים אלה היטב: האנגלים 
נהנים ממחירים זולים מאוד של חרציות, כשפרח 
זה נמכר פחות לרוסיה; האיטלקים שמחים לקנות 
וורדים זולים בהולנד, והשוודים מעדיפים וורדים 

ים במחיר אפריקנים מהולנד, שם הם נמכר
 מתחרה ליבוא הישיר מאפריקה.

 

גם שערי המטבע 'משגעים' את השוק; נוסף 
לרובל גם הקרונה הנורבגית הופחתה חזק, מה 
שמייקר את היבוא. ואילו הפאונד הבריטי מעלה 

 את הכדאיות לייצא לאנגליה.
 

 מובילים כמו וורדים. וכל אלה משפיעים כמובן על המחירים בשעונים, אשר סובלים מחוסר יציבות במוצרים
 וכולם אומרים שבספטמבר יהיה שוק טוב יותר...
 ITC Market Insider / Market Dynamics + Market Report Rose wk 35 המקורות: .

 

 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  100-של אשתקד מופיע כ
המשמעות היא שהמחיר או  –בסולם  100עומדים 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 12 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 כלוליםגן, אך הם 

 

עלו מחירי פרחי הקטיף בשעונים בשיעור חד  34בשבוע 
סנט לגבעול, תוך עליה  22+(. הממוצע עמד על 19.3%)

 +.5.3%כמותית של 
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד המחיר היה נמוך 

 .7%, תוך עליה בכמות בשיעור צנוע של -24%בהרבה: 
 

הממוצע היה נמוך מאשתקד לאחר שכל המוצרים 
פדו מחירים  –וורדים, חרציות, וגרברה  –'הגדולים' 

  נמוכים יחסית, בעיקר בהשפעת ביקוש מוגבל מרוסיה,
 בספטמבר, יום חידוש הלימודים בבתי הספר.  1דווקא לקראת 

סנט לגבעול. ואכן, בהשוואה  29עם זאת יש לציין כי אשתקד היו המחירים גבוהים באופן חריג בשבוע זה, עם ממוצע של 
 .-8%-המחיר השנה נמוך רק בהיה  2013-ל
 

סנט לגבעול.  21, ועמד על 34( לעומת הממוצע בשבוע -7%מחיר פרחי הקטיף בשעונים ירד בסנט וחצי ) 35בשבוע 
 +.9.5%זאת תוך עלייה בכמות הפרחים בשעונים בשיעור 

יש לציין כי אשתקד +. ושוב 17%, תוך עלייה בכמות של -34%-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר נמוך ב
 .]ראו העקומה שלעיל[ סנט לפרח בממוצע 31 –היה המחיר גבוה באופן חריג 

 היו אלה החרציות, הגרברות, והוורדים אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מטה.
 

 Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + FH Eelde News wk 35המקורות: 
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 הפיחות ברובל גורם נזק רב יותר מהמכשולים בגבול

המסחר עם רוסיה השפיע יותר מכל על שוק הפרחים בשבועיים האחרונים. זאת לאחר שהחצי השני של אוגוסט מושפע 
תמיד מהביקוש הרב לפרחים ברוסיה ושכנותיה לקראת היום הראשון בביה"ס, והשנה כידוע היצוא לרוסיה נתקל 

 [. 35ידיעון מס' ]ראו ם בקשיי
פלורהולנד ערכה סקר בין היצואנים, ממנו עולה כי המכשול העיקרי ביצוא לרוסיה הוא שער הרובל הנמוך, המייקר את 

גרמו אמנם לעיכובים פה ושם, ולהססנות בקרב הסוחרים, אך היבוא עבור הרוסים. האיומים בביקורת קפדנית בגבול 
 לא הפריעו למסחר באופן מהותי.

שימכרו השנה  העריכויצואנים הולנדים שמתמחים רק בשוק הרוסי 
בספטמבר בהיקפים דומים לאשתקד; ואילו יצואנים  1לקראת 

שהמכירות שלהם לשוק זה  מדווחיםהמוכרים 'בין השאר' גם לרוסיה 
 באופן משמעותי. נפגעו

המסקנה הכללית היא שהילדים ברוסיה יעניקו פרחים למורים שלהם 
 גם השנה...

 

הרשויות ברוסיה ממשיכות בהסברה אגרסיבית המאשימה את 
סניטרי בכך שהם מאפשרים -היצרנים ההולנדים ואת הפיקוח הפיטו

משלוחים הנגועים בטריפס קליפורני. בלחץ רוסי הודיעו בשבוע שעבר 
שויות בלטביה, ליטא והונגריה כי לא יאפשרו עוד הנפקת תעודות הר

 בריאות עבור פרחים הולנדים העוברים דרכן לרוסיה.
 

קראו למגדלים וליצואנים להקפיד על בריאות המשלוחים ולמנוע מהרוסים כל  VGBפלורהולנד וארגון הסיטונאים 
 הכרח גם להחרפת הסנקציות.הצדקה לפסילת משלוחים בעת הביקורת בגבולות, מה שיביא ב

 

 Flowers Expoכל זה לא יפריע כנראה לפלורהולנד להפגין נוכחות בפרופיל גבוה בתערוכת הפרחים הבינלאומית 
בספטמבר. זה יהיה, כרגיל, ביתן לאומי הולנדי, שבו יופיעו גם מגדלים לצד תצוגת  8-10במוסקבה, שתערך בימים 

 פלורהולנד.
 )באנגלית(  במדור מיוחד באתר פלורהולנדסחר עם רוסיה אפשר להתעדכן במצב המ

 

  Vakblad v d Bloemisterij 28/08/2015  + 25/08/2015  FH Nieuwsהמקורות:  

 השקעות סיניות בייצור פרחים בקניה

לפי הודעה רשמית של הרשות המקומית נאקורו בקניה, אשר בתחומה נמצא אגם נאייוושה, חברות סיניות עומדת 
 להשקיע בקרוב בגידול פרחים באזור.

 

פרחים  הביעו רצון לאחרונה להשקיע בחווה לייצור Oriental Agriculturalיחד עם  Julongהשקעה -החברות/קרנות
 מהיקף ייצור הפרחים של קניה. 75%-באזור אגם נאייוושה, האזור שבו מרוכזים כ

 לפי דברי יו"ר לשכת המסחר של נאקורו הסינים מתכוונים לייצר שם וורדים עבור השווקים בסין וביפן.
 

]הידיעה אינה מפרטת אם מדובר בהקמת חווה חדשה או ברכישת 
חווה קיימת; סביר להניח כי מדובר ברכישת החווה של חב' קרוטורי 

בידיעון מס' רגל, וכפי שדיווחנו כאן -ההודית אשר הוכרזה כפושטת
הועמדה למכירה ע"י בית המשפט. כבר אז דובר על קבוצה סינית  12

 מיליון $[ 30שהציעה לרכוש את החווה תמורת 
 

גדל מאוד מספר החברות הסיניות הפעילות בקניה.  2009מאז 
חברות  386-אשתקד כבר היו רשומות לפעילות במדינה לא פחות מ

קורו של נשיא לה תנופה רבתי מאז ביּבסיניות. הפעילות הכלכלית ק  
ושיחותיו הישירות עם נשיא סין שי  2013-קניה אוהורו קנייטה בסין ב

 ז'יפינג ]ראו תמונה[
 

 Coastweek  24/08/2015המקור: 

 

 העולם מבזקי חדשות מן - שמועות פורחות
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