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 לא לשכוח לבצע בעוד מועד –ביטול 'מספר מגדל' 

, חייבים להודיע 2016בכוונתם לא להשתמש בו בשנת אשר  2015מגדל פעיל בפלורהולנד בשנת -מספר בעלימגדלים 
 .שנתיים מנת למנוע חידוש אוטומטי של המספר וחיוב בדמי רישום-על כך בהקדם, על

המשווק )אביב, מועצת הפרחים, ערבה(, או ישירות את ההודעה על סגירת המספר יש להעביר דרך 
  למכרזה, אם המגדל מייצא באופן עצמאי.

 

בהודעה יש לציין את: הסיבה  בכתב עד סוף חודש ספטמבר. על ההפסקה מגדלים חברים חייבים להודיע
דיון שהיה בפלורהולנד באת לבקשה,    פירוט היקף שטח הגידול.את , ו 2015-הפִּ

 חברים יכולים להודיע על ההפסקה עד סוף חודש אוקטובר, ואין צורך בפירוט.מגדלים שאינם 
 

 .למי שלא ביטל את הרישום בזמןפלורהולנד אינה מתחייבת להחזיר את דמי הרישום  :שימו לב
 להסברים נוספים, ובשאלות בנושא, אפשר לפנות לאדה.

 נמסר ע"י אדה כהן

 FloraCulture Internationalפלורהולנד רכשה את המגזין הבינלאומי 

נרכש ע"י פלורהולנד. הירחון, אתר האינטרנט, ודף  FloraCulture Internationalהמגזין הבינלאומי 
 הידיעות ימשיכו להופיע באופן עצמאי. שני העורכים יהפכו להיות עובדי פלורהולנד.

 

FloraCulture International ומאז  1990-הפרחים. הוא נוסד ב הוא ירחון מקצועי ענפי בינלאומי בענף
. VBNהעיתון היה בבעלותו של יאפ קראס ההולנדי, בעברו איש  2006עבר מספר גלגולים. מאז 

 לאחרונה היה המגזין בקשיים כספיים עקב חובות לרשויות המס.
 

חברות  82פעולה עם -המגזין מופיע באנגלית ובסינית, ויוצא לאור במספר מדינות. יש לו הסכמי שיתוף
 . באתר האינטרנט של העיתוןמדינות. ניתן לקרוא אותו בשלמותו  32-וארגונים בענף, ב

 פלורהולנד טרם הודיעה על מדיניותה בקשר לעתיד המגזין.
 Vakblad vd Bloemisterij  08/09/2015המקור: 

 € 854,000גייס  Ride for the Rosesמרוץ 

בספטמבר מרוץ האופניים 'לרכוב עבור הוורדים' שמארגן ענף הפרחים בהולנד  4התקיים ביום שישי  19-זו השנה ה
 כדי לגייס תרומות עבור האגודה למלחמה בסרטן. המרוץ הפעם הוקדש לגיוס כספים למחקר ספציפי של המחלה.

 

יצא מגבולות טקסס והגיע גם  המבצע לנס ארמסטרונג. ,המושמצים בעולםהמרוץ צמח מיוזמה של אחד הספורטאים 
ווסטלנד לקחה את הנושא תחת חסותה והמרוץ עבר לנאלדוויק. נכון להיום אזור מ לדבר' משוגעים'קבוצת  להולנד.

החלק הארי של התרומות שנאספות הוא מחברות הממוקמות 
 בווסטלנד ורובן קשורות לחקלאות.

החסות העיקריים.  ילורהולנד הפכה לאחת מנותנלאורך השנים פ
התחלת המרוץ באחת מהמכרזות. לשנים  5-לחתם חוזה נ בשעתו

גם פלנטיון -כמו לדה,יהמרוץ כבר התקיים בנאלדוויק, אלסמיר וא
 והשנה שוב באלסמיר. ובימל.
הפך לאירוע גדול,  Pre-Rideקדם והמ-מרוץהשנים  10לפני 

יום לפני המרוץ  שיוצאתמנאלדוויק כאשר התגבשה קבוצת רוכבים 
 . עצמו לנקודת התחלה

 

ק"מ על אופני מרוץ, 100מתחלק לשלושה מרחקים:  המרוץ
 "מ.ק 50ושל  25ל ומרוצים משפחתיים על שבילי האופניים ש

ע"י קיום הגרלות;  ,את הכסף אוספים ע"י הענקת חסות של חברות
 .ומהם במכרזה שהכנסותיהן קודש לתרע"י מכירות פרחיו

חברנו ניצן מוקסיי הוא מדווש פעיל, וממשתתפי המרוץ, ואף חבר בהנהלת עמותת פלורהולנד למטרות צדקה המנהלת 
 חלק מהמבצע.

 

; תרומה משמעותית ביותר, הנזקפת בתודעת הציבור לזכות € 854,000משתתפים )!( הביאו השנה 'יבול' של  9,000-כ
 בדעת הקהל. ענף הפרחים, ומוסיפה ללא ספק לתדמיתו

 Vakblad vd Bloemisterij 07/09/2015 ניצן מוקסיי + :ותהמקור

 חדשות פלורהולנד 

http://www.floraculture.eu/?page_id=21205
http://www.floraculture.eu/?page_id=21205
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 אשתקד היה יותר טוב בזמן הזה

[ היא התקופה בה  36 – 33]שבועות  9בתקופה 
מסתיימות חופשות הקיץ, וקהל הצרכנים חוזר 
לשגרה, ובו בזמן גדל הביקוש לפרחים לקראת יום 
תחילת הלימודים במדינות מזרח אירופה וברוסיה, 
שם מקפידים לשלוח את הילד לביה"ס עם זר 

כך עבד: מזג -פרחים למורה. השנה כל זה לא כל
ת הרובל הרוסי, אוויר חם במיוחד, יחד עם נפיל

גרמו  –דה על יבוא פרחים הולנדים לרוסיה והכב  
נרשם מחזור  8ללחץ על השוק. לאחר שבתקופה 

הרי  –פעם לתקופה זו -המכירות הגבוה אי
במכירות  -13%הייתה נסיגה של  9בתקופה ש

בפרחי קטיף בלבד( לעומת  -18%פלורהולנד )
 +.3%-אשתקד, למרות שהכמות עלתה ב

ן כי בתקופה זו אשתקד היו המחירים אך יש לציי
גבוהים במיוחד ]אז כתוצאה ממזג אוויר קריר 

 באוגוסט בהולנד[.
 

מחזור המכירות המצטבר מראשית השנה עומד 
פחות מאשתקד, בעוד  -0.2%על  9בסוף תקופה 
 +.0.9%הוא עמד על  8בסוף תקופה 

 

מכירות פרחי כל -סךשיעור המכירות הישירות מ
+ והוא עמד 3.8%פה זו בשיעור קטיף עלה בתקו

. הגידול מתרחש בגידולים הולנדים 31.3%על 
 50%-טיפוסיים ובראשם גרברה ופרזיה, שיותר מ

 נמכרים בעסקאות ישירות. מהם 
 .10%שיעור המכירות הישירות הוא סביב  ,ובתוכם רוב פרחי הקיץ ,בגידולים 'המיוחדים'

 ישירה ]מצטבר מראשית השנה[.במכירה   14.5% -מפרחי ישראל נמכרים כ
 FH Marktontwikkelingen periode 9-2015 המקור: .

 מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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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 

 

עלה המחיר הממוצע של פרחי קטיף בשעונים  36בשבוע 
+( ועמד על 7%יותר מסנט ) לעומת השבוע הקודם בקצת

 .-3% –סנט לגבעול. הכמות ירדה מעט  22
 

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

 אשתקד. בלטו לכן האכיליאה, הסקביוזה, והרוסקוס, אשר שמרו על מחיר למרות שהכמות לא ירדה.נמוך מ
 

+( לעומת 17%סנט לגבעול בממוצע ) 4עלו לפתע המחירים של פרחי קטיף בשעונים; עלייה של כמעט  37בשבוע 
 .-6.6%, תוך ירידה בכמות הכללית בשיעור 36וע הקודם, מס' השב

 

 .-3%+, עבור כמות קטנה בשיעור 10%-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה ב
 הפעם היו אלה דווקא החרציות שמשכו את הממוצע כלפי מעלה, לאחר שמחירן זינק בשיעור חד במיוחד.

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 
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 BBH: מקור                                           2015 לוח חגים ומועדים בעולם הפרחים

 

 פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

  נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 ברשתהאנגלים והצרפתים קונים יותר פרחים 

ק ומידע' של פלורהולנד מצא כי בריטניה וצרפת מובילות בשיעור הקניות של פרחים מחקר שבוצע לאחרונה ע"י 'מח' שּו
-חוזר על מחקרים שנעשו ב-זהו סקר בגרמניה, בריטניה, צרפת, והולנד. באמצעות רשת האינטרנט. המחקר נערך

ם[. הממצאים מראים אפוא גם מגמות; נמצא שבריטניה ]שפורקה בינתיי PTע"י 'מועצת הצמחים'  2010-וב 2012
 וצרפת מובילות במגמת העלייה של הרגלי הרכישה המקוונת.

 

ממשתתפי הסקר בצרפת  32%-מהנסקרים בבריטניה, ו 37%
העידו שרכשו פרחים ברשת לפחות פעם אחת בשנה 
האחרונה. כאמור אלה שיעורים גבוהים מאלה שנמצאו בשנים 

 .2010-יותר מהשיעורים ב 10%קודמות; לפחות 
מהנסקרים, ובהולנד עוד פחות:  23%בגרמניה קנו ברשת רק 

וויתרו על הביקור בחנות או על שיחת טלפון עם  12%רק 
 המוכרים בחנות הפרחים.

 

י הולדת הם הסיבה השכיחה ביותר להזמנת מ  נמצא גם שי  
פרחים ברשת האינטרנט. הזמנות לרגל יום וולנטין ויום האם 

 נמצאות במגמת ירידה.
  בכתבה באתר פלורהולנדעוד פרטים על המחקר ]באנגלית[ 

 

  FH News 10/07/2015המקור:   

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

0 

https://www.floraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v32985/british-and-french-are-buying-more-flowers-online/
https://www.floraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v32985/british-and-french-are-buying-more-flowers-online/

