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 בהיערכות מול בקורת הגבולות ברוסיהפלורהולנד פעילה 

ת הביקורת על פרחים הולנדים בכניסתם לרוסיה היא למעשה 'נקמה פוליטית' של ד  עם כל ההסברים עד כמה הכב  
[ נאלצו לאחרונה 31ידיעון מס' רוסיה על תביעת הולנד לחקירה בינלאומית של הפלת המטוס המלזי באוקראינה ]ראו 

ההולנדים להתמודד עם ההאשמה הרשמית של הרשויות ברוסיה כי התוצרת ההולנדית נגועה באופן מדאיג ב'תריפס 
הולנד ענף בולנד לכינוי 'התריפס הרוסי'...[ הגורמים השונים ב]אשר כבר זכה בה Frankliniella occidentalisקליפורני' 

הודו למעשה כי קיימת בעיה, בעיקר בחרציות, של נגיעות מסוימת בתריפס, אשר עם כל ההדברה והבקרה לא מצליחים 
 למנוע אותה לחלוטין.

נוצרו עודפים והמחירים הקשחת הבקרה ברוסיה פגעה בעיקר בחרציות; הסוחרים מהססים לייצא אותן לרוסיה וכך 
 ירדו באופן חד.

 

בפגישה של כל הגורמים הנוגעים בדבר, מהמערכת המסחרית, הממשלתית, 
והמחקרית, הובהר כי לא ניתן להדביר את התריפס באופן מוחלט רק בעזרת חומרי 

פעולה מיוחדת, המשלבת -ההדברה המותרים כיום לשימוש. לכן הותוותה תכנית
רים הקשורים, למציאת פתרונות שיבטיחו הספקת פרחים מאמצים של כל הסקטו

 ליצוא נקיים ממזיקים "לפי דרישות הרשויות ברוסיה".
די בחומרים יעילים, מחקר אינטנסיבי התכנית כוללת 'מדיניות מתקנת' לשימוש מי  

 יםטיפול וביצועלמציאת חומרי הדברה 'ידידותיים' )יבוצע באוניברסיטת ווכנינגן(, 
ר הקטיף להבטחת משלוח 'נקי' )עדיפות לטיפול בטמפרטורה באווירה בתוצרת לאח

 שדה(.-אשר הוכח כיעיל בתות CATTמבוקרת 
 

את ההודעה לציבור על הצעדים הללו הוציאו במשותף פלורהולנד, ארגון המגדלים בחממות, וארגון סיטונאי הפרחים. 
 מה שמעיד על גודל הבעיה, ועל הנחישות לפתור אותה.

 

להדברת מזיקים בפרחים. זהו חומר הפועל  Winnerואכן, ביום שישי כבר פורסם צו המאפשר להשתמש בחומר 'ווינר' 
 נגד התריפס הבוגר. בהודעה נאמר כי האישור הוא זמני, עד חודש ינואר, כדי להבטיח 'יצוא נקי מתריפס עד בוא החורף'. 

  FH News 01/09/2015 + Vakblad vd Bloemisterij 04/09/2015: ותהמקור
 

 פלורהולנד מובילה מבצע משולב לקידום מכירות

ב הפרחים המצטיין של הולנד', בה בשבוע הבא יוחל בהולנד בהקרנת סדרת טלוויזיה בת שמונה פרקים בשם 'מעצ  
סטר שף' המוכר לצופים בישראל, רק עם פרחים במקום פרחים על התואר הנכסף ]משהו בסגנון 'מ  -שזרי 12מתחרים 

הראשיים  המממניםהם  BBHוהמוסד לקידום מכירות פרחים  VBWאוכל...[ פלורהולנד, בשיתוף ארגון חנויות הפרחים 
 לתכנית בעונה הנוכחית.

 

של 'שעוני  באמצעות קהל הלקוחות –כדי לנצל את המומנטום פתחה פלורהולנד במבצע לעידוד חנויות הפרחים 
והדרכתם להיערך למבצעים מיוחדים שיתואמו לתוכן של תכניות הטלוויזיה. בעלי  –הפלוריסטים' בנאלדוויק ובאילדה 

החנויות יקבלו מידע עדכני על כל פרק שעומד להיות משודר, כדי להיערך מראש עם מלאי מתאים, ולהצטייד במידע 
ף 'סיפור' לכל פרח שהם מציעים לצרכנים. את המבצע מוליך צוות כדי להוסיומתאים על הפרחים שיככבו בתכניות, 

ים' לפלוריסטים כיצד השוק המקומי של פלורהולנד. הם מוסיפים גם 'טיּפ
, וכיו"ב עצות מועילות, הבאהפעם בלגרום ללקוח לחזור לחנות שלהם 

עזר לקידום מכירות, כמו  כרזות -לכל דורש חומריבחינם וגם מספקים 
 וידיאו.וסרטוני 

 

בו הוא   סרטון וידיאואך בכך לא די: מנכ"ל פלורהולנד לוקאס פוס הפיק 
הוא  וממש מעודד את הקהל לצפות בתכנית;משוחח עם מנחה התכנית 

משבח את שיתוף הפעולה בין כל שחקני 'שרשרת המוצר', ומבטיח לספק 
, מסייעת פלורהולנד לדבריוכך, לתכנית פרחים באיכות הטובה ביותר... ב

' 2020להגשים את החזון מתוך התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד 
 המציבה מטרה "להגדיל את מספר הצרכנים שמעדיפים לרכוש פרחים".

 

 FH News 03/09/2015המקור: 

  

 חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1531.html#orange1
http://www.floraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v32896/video-hollands-best-flower-stylist-campaign-from-florist-to-consumer/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?utm_source=Inxmail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.floraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v32896/video-hollands-best-flower-stylist-campaign-from-florist-to-consumer/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?utm_source=Inxmail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
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 גוך -וגם מפריחים את מוזיאון ואן

-ההולנדי, נחנך השבוע מבנה הכניסה החדש למוזיאון ואןשנה למותו של האמן  125במסגרת 'שנת ואן גוך' במלאת 
המבוך  .גוך הוותיק באמסטרדם. את פתיחת המבנה החדש החליטו לציין ע"י יצירת מבוך, דרכו עובר הקהל אל הכניסה

 נוצר כולו מפרחי חמנית; בהשראת ציורי החמניות המפורסמים של האמן.

 

בשיא פריחתם, שהוצבו במכלי מים סטנדרטיים של  הפרחי חמניי 125,000-מ יצרו[ מימין את המבוך ]בתמונה
את הכנת הפרחים למבצע ביצעה פלורהולנד, באמצעות 'המח' לטיפול בפרח'/מט"פ בנאלדוויק, שגייסה  פלורהולנד.

חים משאיות להוביל את הפר 42. נדרשו ]בתמונה משמאל[ לצורך המבצע מתנדבים רבים מקרב עובדי פלורהולנד
 דונם משטח הכיכר. 7לכיכר המוזיאון. המבוך מכסה 

 

המבוך זכה כמובן לחשיפה עצומה בתקשורת הכללית, וסייע באופן ישיר ועקיף למגדלי החמניות בהולנד, אשר לא שבעו 
 נחת מהמחירים בחודש האחרון...

 ד לפני פתיחת המוזיאון לקהל.גם המבצע הלוגיסטי שהובילה פלורהולנד זכה לסיקור חיובי בתקשורת ההולנדית, עו
 

 WOS 02/09/2015 ניצן מוקסיי + :ותהמקור

 
 

 

 

 

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  :השוק  מצב על  כללי-מבט מספקת  ל"הנ העקומה 
     למחיר הממוצע באופן יחסיהקו האדום מסמל את רמת המחיר 

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

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

 

 

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

 בשנתיים הבאים השבועיים מחירי וגם, האחרונים השבועות
 .היסטוריים( נתונים )לפי אפשרית מגמה שמסמן מה – הקודמות

 

 השינוי ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
 אינה הטבלה. )אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע
 (.קטנים היו אשתקד לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת

 

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

 

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

 +.9.5%עלייה בכמות הפרחים בשעונים בשיעור 
, -34%-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר נמוך ב

+. ושוב יש לציין כי אשתקד היה 17%תוך עלייה בכמות של 
סנט לפרח בממוצע ]ראו העקומה  31 –פן חריג המחיר גבוה באו

 שלעיל[.
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היו אלה החרציות, הגרברות, והוורדים אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מטה; אולם למעשה המחיר היה נמוך מאשתקד 
 לאורך כל הרשימה, להוציא חריגים בודדים שהספקתם הייתה מצומצמת.

בהשוואה לאוגוסט אשתקד. הפדיון המצטבר  -9%-תר ממחזור המכירות של פלורהולנד ירד בחודש האחרון ביו
 מראשית השנה עומד עתה ברמה זהה לאשתקד.

 

+( ועמד על 7%עלה המחיר הממוצע של פרחי קטיף בשעונים לעומת השבוע הקודם בקצת יותר מסנט ) 36בשבוע 
 .-3% –סנט לגבעול. הכמות ירדה מעט  22

 +.3%, תוך עלייה בכמות הכללית בשיעור -18%עותי: בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך בשיעור משמ
שוב היו אלה החרציות, הגרברות, והוורדים אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מטה, ושוב היה המחיר של רוב המוצרים 

 נמוך מאשתקד.
  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 

 

 
 

 ברד גדולים לחממות בהולנדנזקי 

 למשקי חממות באזור €מיליון  20-באוגוסט( נזקים בהיקף של כ 30סופת ברד וגשם הסבה בסוף השבוע הקודם )
במערב המדינה  תרנגולת שנפלו מהשמיים. גם באזור ווסטלנד-הדרום מזרחי של הולנד. דווח על גושי ברד בגול ביצת

 היו נזקים לחממות כתוצאה מסופת רוח.
 100-, מהן כלחקלאותפניות על נזק  500-לביטוח נזקי טבע היו כ

-ממשקי חממות. השמאים מדווחים על כמה חממות שבהן נשברו כ
מהזכוכיות. כמובן שהיו נזקים גם לגידולים ולציוד בחממות.  80%

ובאלה כמובן ניזוק גם ציוד  הגידול העיקרי באזור הוא פרחי חרציות,
 תאורה בהיקף גדול.

למחסור בזכוכיות  הביאריפה לאחר שהיקף הנזק הבעיה הח  
צוותי תיקון פנויים לעבודה; מה שגורם עדיין לעיכובים בלהחלפה, ו

 בקצב התיקונים.
לה ממגדלים יות מנסים לפתור ע"י השָאגוגאת בעיית המחסור בז

זכוכית להחלפה. לשם כך נדרש )והתקבל( אישור מחברות הביטוח, המחייבות את שלא נפגעו, ואשר ברשותם מלאי 
  חירום של זגוגיות.-המבוטח להחזיק תמיד מלאי

 של פלורהולנד. Communityהדדי כזה נעשה באמצעות הרשת החברתית -תיאום בין מגדלי הפרחים לסיועה
 

  Vakblad v d Bloemisterij 03/09/2015  + 04/09/2015  BloemenPlanten nieuwsהמקורות:  

 הר הגעש המתעורר מאיים על מגדלי פרחים באקוודור

שמדרום לקיטו בירת אקוודור יורק כבר כמה שבועות עשן ואפר, ומאיים להתפרץ בכל רגע. כעת  Cotopaxiהר הגעש 
 טוענים המומחים כי אין ספק כי תהיה התפרצות, רק אי אפשר לקבוע מתי בדיוק.

מ' מעל  2,400-מ' מעל פני הים, וכ 5,897מתנשא לגובה  קוטופקסי
סביבתו הקרובה. הוא מכוסה כיפת שלג תמידית בפסגתו. ההר 

השנים שקדמו  130-. אך ב1877התפרץ לאחרונה באופן רציני בשנת 
פעם, ויצר עמקים וגבעות חדשים,  50להתפרצות זו הוא פרץ לפחות 

 ו.וגם החריב את העיר שלמרגלותי
 

הממשלה הכריזה על מצב חירום, והפעילה תכנית שתבטיח פינוי מהיר 
אנשים מתגוררים בטווח  325,000-של התושבים בהתראה קצרה. כ

 סיכון ישיר במקרה של התפרצות געשית גדולה.
האפר הנפלט לאוויר כבר גורם  –אך גם אם לא תהיה התפרצות גדולה 

ר שהצטברות של שכבת אפר לנזקים חמורים לגידולים חקלאיים, וברו
דונם של חממות וורדים נמצאות  5,000-עבה תגרום לחממות לקרוס. כ

 באזור הקרוב.
 סיכון נוסף ממנו חוששים הוא ענני עשן ואפר שיגרמו להשבתת נמלי התעופה, מה שלא יאפשר יצוא פרחים.

 

 ד לא אירע אסון.המתח במדינה בכלל, ובקרב מגדלי הפרחים בפרט, הוא גדול; אך בינתיים עו
 שקט פוליטי במדינה.-קיטו הבירה גועשת מהפגנות נגד הנשיא המכהן, ומסתמן אי –ואם לא די בכך 

 

 Vakblad v d Bloemisterij 04/09/2015 + www.wired.com 27/08/2015  :ותהמקור

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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