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 המסחרי של פלורהולנד בעיצומןההכנות ליריד 

בנובמבר, יתקיים באלסמיר היריד המסחרי הבינלאומי של  6עד  4נובמבר כבר לא רחוק! כזכור, בימים רביעי עד שישי, 
הפרחים; מקום בו קושרים קשרי מסחר,  בענףהחשוב ביותר  הבינלאומיפלורהולנד, שכבר הפך לאירוע המפגש 
 ומתעדכנים בכל החידושים שהענף מציע. 

התפוסה השנה היא מלאה; כבר לפני מספר שבועות לא נותר מקום פנוי לשכירת ביתן ביריד; מה שמעיד כמובן על 
 החשיבות שמייחסים היצרנים ונותני השירותים לאירוע הזה.

 

. זה המקום 'בית פלורהולנד' FloraHolland Houseהחידוש השנה הוא 
בו תציג פלורהולנד את כל החידושים והתכניות לעתיד של הארגון, ובו 

 ניתן יהיה להכיר את המגמות הצפויות בשוק הפרחים העתידי.
צוות  'בית של הזדמנויות' Home of opportunities תחת הכותרת 

ויות פלורהולנד וגם חיצוניים ינהלו שיחות על ההתפתחממומחים 
 הצפויות בענף.

 

בדף המיוחד  בכתב את כל המידע על היריד )באנגלית( אפשר למצוא
  באתר פלורהולנד

בסרטון וידיאו בו מציג המנכ"ל  בהזמנה מוקלטתכמו כן אפשר לצפות 
 לוקאס פוס את היריד ומזמין לבקר בו. 

 

בשבוע ( של המנכ"ל, עליו סיפרנו כאן    Vlog) 3בלוג מס' -הווידאורסה באנגלית של אגב: בינתיים הועלתה לרשת גם הג  
 . 2016, בו הוא מפרט את יעדי פלורהולנד לשנת שעבר

 

של החברה  IFTFלאלסמיר התערוכה הבינלאומית תתקיים בכפר פייפהאוזן הסמוך  הזהזמנית עם היריד -נזכיר גם שבו
 שירותים בענף.-, בה יציגו בעיקר מטפחים, יצרני תשומות, ונותניHPPהפרטית 

  
 FH News 23/09/2015המקור: 

 העולמי AIPHשל ארגון  2015-ל השנה' לד  פלורהולנד נותנת חסות לתחרות 'מג  

 Tim Briercliffe, מר טים ברירקליף AIPHמזכ"ל ארגון מגדלי הפרחים הבינלאומי 
ל ד  הודיע שהוא מקבל בשמחה את מתן החסות של פלורהולנד לתחרות השנתית 'מג  

]אשר  FloraCulture Internationalהשנה הבינלאומי', המאורגן בשיתוף המגזין 
 אחרונה ע"י פלורהולנד, כפי שדיווחנו כאן בשבוע שעבר[.נרכש ל

 

פלורהולנד חברה בארגון כבר שנים רבות, והיא רואה בתחרות עידוד לחדשנות 
', לפיה הארגון 2020ולמצוינות. מטרות התחרות משתלבות באסטרטגיה 'פלורהולנד 

 שואף להיות גורם בפעילות הבינלאומית של הענף.
 

 בגרמניה בסוף ינואר. IPM Essenההכרזה על הזוכה תהיה בתערוכת 
אתר ב רטיםפכל מגדלי הפרחים בעולם יכולים להגיש מועמדות ולהירשם לתחרות. 

   AIPHהאינטרנט של 
 

תערך  AIPHשל ארגון  67-בהקשר זה: הוועידה השנתית ה
 20לא הרחק ממילאנו, איטליה, בימים  Stresaרה הציורית בעיי
באוקטובר. זהו למעשה קונגרס מקצועי בו מוזמנים  23עד 

 להרצות מיטב המומחים בעולם.
 . בדף המיוחד באתר הארגוןלפרטים והרשמה 

  

 AIPH + FH News 21/09/2015: ותהמקור

  

 חדשות פלורהולנד 

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.floraholland.com/en/buying/marketing-and-quality/trade-fairs-and-plazas/trade-fair-aalsmeer/
https://www.youtube.com/watch?v=ylGdYFasT4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ylGdYFasT4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zyx-nXYUaWE
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1539.html#green2
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1539.html#green2
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1539.html#green2
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2015/holland/
http://aiph.org/groweroftheyear/
http://www.aiph.org/aiph_event/2015-annual-congress
http://www.aiph.org/aiph_event/2015-annual-congress
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 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 

 

הייתה רמת המחירים של פרחי קטיף בשעונים  38 בשבוע
+( 2.2%. עלייה של כחצי סנט )37דומה לזו של שבוע 

 בכמות. -1.3%במחיר הממוצע, תוך ירידה של 
בכמות. הכל כנראה בגלל השוני בתנאי  -4%+, תוך ירידה  של 16%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

 מזג האוויר בין השנה לשנה הקודמת.
 
 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 
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 ם השנהפרחים ליום הא   החנויות מכרו יותר

כבר חלף מזמן; אבל בשבוע שעבר התפרסמו תוצאות של סקר שנערך בקרב 'פנל הפלוריסטים' של  2015ם יום הא  
בגרמניה, בצרפת, ובהולנד עצמה ]שהרי יום האם בבריטניה חל במועד שונה[, באשר למאפייני רכישת  BBHפלורהולנד/

 הפרחים לחג זה.
ם השנה, ים רשמו יותר מכירות לקראת יום הא  מסתבר כי חנויות הפרח

כי השנה  הוא. הניתוח וההסבר שניתן ע"י רוב הנסקרים 2014-בהשוואה ל
היו יותר לקוחות שבחרו לתת פרחים כמתנה, וכי הלקוח הממוצע הוציא 
יותר כסף על הקנייה. בהולנד הוסיפו רבים מהנסקרים את הגידול בהזמנות 

 בגידול במכירות. דרך האינטרנט כגורם חשוב
 

 € 19ורק  ,בהולנד € 21בצרפת,  € 28ההוצאה הממוצעת לקנייה הייתה 
 בגרמניה.

פרחים ליום האם גברים, ואילו  הלקוחות שקנובהולנד ובגרמניה היו רוב 
 בצרפת הנשים הן שביצעו את רוב הרכישות.

 בהולנד ובגרמניה, ובצרפת 31-40הגיל הממוצע של הקונים ליום האם היה 
30-50. 

 

עציץ. הנתח של -רוב הקניות היו של אגד פרחים, ורק מיעוטן של צמחי
 . נמוך מבעבר.15%-הצמחים היה לא יותר מ

הקונים של עציצים העדיפו צמחים פורחים בגרמניה ובהולנד, ואילו בצרפת 
 צמחים. של מגוון הם העדיפו עציצים עם תערובת

ס, ואחריו הובילו קלנשואה צמח העציץ הנמכר ביותר היה סחלב פלנופסי
 ואנטוריום.

 

סדר העדיפויות בקניית אגדי פרחים היה שונה מעט בין המדינות, כשהוורד מוביל תמיד. ההעדפות היו ]לפי סדר יורד[: 
, ואדמונית. בגרמניה: וורדים, גרברה, פרזיה, וחרציות. רה, ליזיאנטוס, הורטנסיה/הידרנגאהבבהולנד: וורדים, גר

 ובצרפת: וורדים, שושן, אדמונית, גרברה, וליזיאנטוס. 
 וורוד, אדום ולבן הם הצבעים המועדפים. כך היה מאז ומתמיד; אולם לאחרונה עולה הביקוש גם למגוון צבעים.

 

  FH News 16/09/2015המקור:   

 ניניו'-'אלהקנייתים חוששים מתופעת 

מזג אוויר גשום במיוחד מאיים על כמות ואיכות הפרחים בקניה בחודשים הקרובים. את החשש הזה הביעה מנכ"לית 
 בראיון עיתונאי. Jane Ngigeארגון 'מועצת הפרחים של קניה' הגב' ג'יין נגיגה 

להתארכות העונה  תגרוםניניו' -לדבריה, תופעת 'אל
לפחות  שיביאמים; מה הגשומה, ולהגדלת כמויות הגש

שעות שמש, ולכן האטה בקצב הפריחה, וגם להתפרצות 
; במיוחד, אך לא מחלות עלים ולהתייקרות הוצאות ההדברה

 .רק, בגידולים בשטח פתוח ]כאלה שבתמונה[
גורמי 'כוח עליון' אלה נוספים להיחלשות השילינג הקנייתי 

החודשים  12-ב -14%יעור מול הדולר והיורו, בש
 מקטינה את ערך הפדיון למגדל.ש היחלשות רונים;האח

 

גם התחרות מצד השכנה מצפון, אתיופיה, מהווה איום על 
הענף בקניה, ומאתגרת את מעמד הבכורה שלה כספק של 

מיבוא הפרחים לאירופה. אולם הגב' נגיגה מאמינה  38%
 שהידע המצטבר של קניה ישמור על יתרונה היחסי.

 

הייתה גרועה" אמרה נגיגה  2015"המחצית הראשונה של 
"מזג האוויר היה 'מוזר'; עלינו להמתין ולראות מה תביא המחצית השנייה של השנה". החזאים צופים מזג אוויר "גשום 

 מהרגיל" ברבעון הרביעי.
מה זו גם השנה", אמרה מיליון $. "הענף יהיה 'בסדר' אם נצליח לשמור על ר 519-אשתקד היה פדיון הענף מיצוא כ

  המנכ"לית.
 

  Bloomberg 15/09/2015המקור:
 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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