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 פלורהולנדרויאל עוזב את  רנס בוכוואלדט

פלורהולנד את הענף כולו בהודעה קצרה על סיום עבודתו של מנהל רויאל ביום שני שעבר הפתיעה הנהלת 
במרץ. לפי לשון ההודעה הצעד הוא 'תוצאה  1-ב הארגון, שיעזוב את Rens Buchwaldtהכספים, רנס בוכוואלדט 

 עם 'מועצת המפקחים' של הקואופרטיב. של החלטה משותפת של רנס
 רנס עצמו הודיע כי אחרי עשר שנים בארגון הוא מאמין שהגיע הזמן לאתגרים חדשים.

 

פלורהולנד, כמו גם בוכוואלדט, סירבו בעקשנות לפרט רויאל דוברי 
. היו"ר ברנרד אוסטרום סירב לענות לפרישהאת הסיבות שהביאו 

ה או מרצון חופשי". הנושא לשאלת עיתונאים אם זוהי "עזיבה כפוי
ויאל רהפנים לכבוד השנה החדשה שערכה -הפך לשיחת היום בקבלת

פלורהולנד לעובדים ולמגדלים ביום שלישי. גם שם סירב ברנרד 
 להתייחס לנושא, ורק הוסיף שבצעדים כאלה "גם הכימיה מעורבת".

 

דווקא השתיקה גררה גל השערות. עיתונאי בעיתון הכלכלי החשוב 
, שהוענק €כתב כי הרקע הוא הבונוס, בעלות של כמיליון של הולנד 

, שהייתה שנה קשה 2014לבוכוואלדט וללוקאס פוס עבור שנת 
פלורהולנד, ובה פוטרו עובדים רבים. "הצעד גרר בזמנו רויאל ל

תגובות חריפות מצד מגדלים ומצד ארגון העובדים". אך העיתונאי אינו 
 ם התפקיד של בוכוואלדט.טורח להסביר כיצד קשור נושא הבונוס לסיו

 

 ההנהלה עוסקת עכשיו באיתור מחליף, אשר יזכה להעברה מסודרת של התפקיד ע"י המנהל הפורש.
 

 Het Financieele Dagblad 04+05/01/2016   FH Nieuws  + Vakblad vd Bloemisterij +:ותהמקור

 תהיה שנת ההאצה" 2016לוקאס פוס: "

שהועלה לרשת, בו הוא  Vlogפוס דברי ברכה לשנה החדשה, בצורת סרטון וידאו  כדרכו, הקליט המנכ"ל לוקאס
באמרו  2015מספר על התכניות לשנה הקרובה. הוא מסכם את 

שהייתה טובה לענף; מתברך בהישג של עיסוק מסודר בשינויים 
שהארגון צריך לעבור, ומקדיש את דבריו לתכנית העבודה לשנה 

ונטמון זרעי  ,הקרובה; הכל תחת הסלוגן 'יחד נפריח את העולם
 ו'.הזדמנות עבור חברינ

 

לדבריו, יש צורך להאיץ את הטיפול בקידום התכניות במסגרת 
', מאחר ולא בכל הקטעים ההתקדמות מתבצעת 2020'פלורהולנד 

ומתאר  מהנושאים,בקצב משביע רצון. הוא מתעכב בדבריו על כל אחד 
 כיצד תתבצע ההתקדמות.

 

שקופיות, מה טיבו של כל אחד מהפרויקטים,  תלוקאס מסביר, בלוויי
שר באמצעותם הוא מתכנן לבצע את השינוי הגדול בארגון, עד לשנת א

2020 . 
 , בגרסתה באנגלית, ותהיו  'בתמונה' לקראת השנה החדשה.Vlog #6צפו בשיחה 

 

 אכיפת הכללים למניעת עודפים בשעון תוגבר 

פלורהולנד אכיפה מוחלטת, שאינה משתמעת לשתי פנים, של הכללים האמורים למנוע רויאל ג יתנה 2016מתחילת 
 'הספקה עודפת' לשעונים.

כזכור, הצעדים ננקטים כדי להבטיח שההספקה לשעוני היצוא לא תסבול משינויים חדים בכמויות, הגורמים לזעזוע 
יתר כזו נגרמת בד"כ כאשר מגדלים מנסים להשתמש בשעון כ'מסלקת עודפים' שתקלוט פרחים -הספקתבמחירים. 

ה בעצמם. ר  כ  שלא הצליחו למכור בערוצים הקבועים שלהם ]כלומר: מביאים תוצרת לשעון רק כאשר לא הצליחו למ  
 ז"א שהם מציפים את השעון דווקא כשהביקוש חלש[.

 

הקואופרטיב, ניתנה לכרוז סמכות להעביר את המשלוח של המגדל לסוף התור בשעון, כאשר לגבי מגדלים חברי 
 ה משקפת את זרם ההספקה הרגיל של אותו מגדל.נזוהתה כמות חריגה, אשר אי

 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.youtube.com/watch?v=tcrIxaIJsas&feature=player_embedded
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ק. עם כל אחד מהם נערך 'הסכם לגבי ספקים שאינם חברים נהוגה כזכור, מאז אשתקד, חובת קיום חוזה ספ  
הכרוז רשאי לעצור  –את סדרי הגודל של הכמויות בהתאם לעונה. מי שחורג מתנאי ההספקה  הספקה' אשר מגדיר

 ק יכול להביא את תוצרתו לשעוני היצוא.את תוצרתו ולמנוע ממנה להגיע למכירה. ללא 'הסכם הספקה' אין הספ  
ך מונעים מהם שימוש ע"י מדיניות זו מאפשרים גישה לשוק לכל הספקים שתוצרתם משלימה את זו של החברים, א

 לרעה בשעונים ע"י 'היצף' נקודתי או מקרי.
 

כעת צוידו הכרוזים בשעוני היצוא במכשיר/תוכנה אשר מצביע בפניהם באופן אוטומטי על חריגה מסדר ההספקה 
 הרגיל, ומאפשר לכרוז להפעיל את סמכותו כנ"ל. הכרוזים הונחו להפעיל את הצעדים המתבקשים, ללא פשרות.

 

 רהולנד מקווים ומאמינים שצעדים אלה יבטיחו את יציבות המחירים בשעונים.פלורויאל ב
 ההגבלות והכללים הללו אינם מופעלים בשעוני הפלוריסטים / שוק מקומי באילדה ובנאלדוויק.

 . 2015-15בידיעון מס על הרקע למדיניות למניעת עודפים בשעון קראו 

 

 FH Nieuws 04/01/2015המקור: 

 'בעסקאות 'מכירה מוקדמת בשעון 2015סיכום מרשים של שנת 
חלה התקדמות מרשימה בהיקף  2015במשך 

העסקאות שנעשו במסגרת 'מכירה מוקדמת 
 .FloraMondoבשעון', באמצעות הפלטפורמה 

 

ציר הההתקדמות. מראה את  העקומה שכאן
, מסמן את כמות יחידות המכירה שנמכרואנכי ה
את המספרים הסידוריים של  -האופקי ציר הו

  .]ציר הזמן[ 2015השבועות במשך שנת 
 ,יחידות מכירה בשבוע 1,000עם  החלה השנה

יחידות  22,000-יותר מ היו כברובסוף השנה 
 .מכירה בשבוע

 

העלייה החדה בפעילות מראה שיותר ויותר  
יותר  וכי ,מגדלים משתמשים בכלי המכירה הזה

 הזה.  בערוץומשתמשים  מגליםויותר קונים 
 Clock-השתמש בהתחיל למגדלים  המעוניינים ל

Pre-Sale  כחלק ממערך המכירות שלהם
 .אדהאל ירון או  לאנא פנו א - הסברל וזקוקים

 

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 פלורהולנד תציג בתערוכת 'יום פתוח בערבה'רויאל תזכורת: 

יום 'פלורהולנד משתתפת ברויאל כמיטב המסורת, גם השנה 
  'פתוח בערבה

 79-80A מס'ביתן ב 2016לינואר  20-21רביעי וחמישי  בימים
 

יגיעו מהולנד נציגי פלורהולנד, במטרה לפגוש כמה שיותר לביתן 

 .מגדלים

- Dirk Jansen   ,מנהל המחלקה לטיפול בפרחים דירק יאנסן
 .FHS מט"פ

- Koos Heemskerk   ,בנאלדוויק 7בשעון כרוז קוס היימסקרק 
 (.חמניות, וסולידגו גיפסנית, שעווה,)

המחלקה לטיפול בפרחים  – וניצן מוקסיי אפרת וינר -
 .בנאלדוויק

 

 ! בואו להיפגש באירוע המרכזי של המגזר החקלאי בישראל
באתר האינטרנט של היום הפתוח בערבה 

www.aravaopenday.co.il    אפשר לקרוא את כל פרטי התכנית, האירועים, הדיונים, והמופעים; וכמובן את מפת
 הביתנים ורשימת המציגים.

 אדה כהן, וירון כוכביסר ע"י נמ
 
 
  

file:///C:/Users/Nitzan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y1D07R1S/בידיעוןhttp:/www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1515.html
http://www.aravaopenday.co.il/
http://www.aravaopenday.co.il/
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 רצון-מסכמים שנה בשביעות

 2015פלורהולנד סיכמה את רויאל 
, עם €מיליארד  4.5-במחזור מכירות של כ

+ במכירות לעומת 1.5%עלייה קלה, של 
. תוצאה של עליה בכמות בשיעור 2014
+, ועלייה במחיר הממוצע הכללי 0.6%

 +0.9%בשיעור 
מיליארד  2.6מתוך זה, פרחי הקטיף פדו 

+ יותר מאשתקד, תוך 2.8%, שהם €
 + במחיר הממוצע.2.1%עלייה של 

צמחי הבית רשמו ירידה קלה במכירות, 
בעיקר בגלל ירידה במחירים בשיעור 

 .-1.9%ממוצע של 
 

מאס סיכמה את השנה בעלייה -מכרזת ריין
+, שהסתכמו לכדי 4.5%במכירות של 

 .€מיליון  350
 

פלורהולנד רויאל הסתכם ב 2015דצמבר 
+ יותר 4.9%-במחזור מכירות גבוה ב

מאשתקד. בפרחי קטיף התבטאה תוספת 
+, תוך עלייה במחיר 4.2%-המכירות ב

+, וירידה בכמות 6.4%הממוצע בשיעור 
 .-2.1%הכללית של 

הפליאו הצבעונים, אשר הספקתם 
 24%מתאחרת לעומת אשתקד; ירידה של 

+ במחיר. 28%בכמות הביאה לעלייה של 
גם הוורדים והחרציות זכו למחירים גבוהים 

 מאשתקד בעקבות ירידה בהספקה, ואילו הספקה מוגברת של גרברה גרמה לירידה במחירים.
 

נד, התגובות מן השווקים השונים באירופה אינן נלהבות במיוחד. הרצון הבולטת בקרב סוחרי הול-בניגוד לשביעות
להוציא שוודיה ובריטניה, לא נתקלנו בהגדרת מכירות סוף השנה כטובות במיוחד, אלא כ'נורמליות' ו/או 'משביעות 

 רצון'.
בכל השווקים יהיה, -שלא-איש גם לא התלונן... נראה שהביקוש היה טוב בעיקר בגלל מזג אוויר נוח. איך –מאידך 

 הופתעו לטובה ממכירות הימים האחרונים של השנה, שהיו טובות מהרגיל. 

 Vakblad vd Bloemisterij + Maandberict FH Dec + ITC Market Insider / Market Dynamicsהמקורות: 

 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  100-של אשתקד מופיע כ
המשמעות היא  –בסולם  100הקווים עומדים על 

קביל שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המ
 אשתקד. 

 

 
  

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

 מחירי וגם, האחרונים השבועות 12 של נתונים
 שמסמן מה – הקודמות בשנתיים הבאים השבועיים

 .היסטוריים( נתונים )לפי אפשרית מגמה
 

 ושיעורי הכמות והמחיר,מופיעים ערכי  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 

 

את מכירות  גם פלורהולנד כוללרויאל בנתוני  52שבוע 
בדצמבר. לכן אין  28-30, כלומר בימים 53שבוע 

אפשרות להשוואות כמותיות בין השנה לאשתקד, אלא 
 רק בתחום המחירים.

+ מזה של אשתקד, ורק מוצרים 20%-כפי שניתן לראות בטבלה משמאל, המחיר הממוצע בסוף השנה היה גבוה ב
 במיוחד הפתיעו לטובה ימי המכירה שלאחר חג המולד; הם עלו על כל הציפיות.בודדים פדו מחיר נמוך מאשתקד. 

 למעשה בדצמבר כולו היה שוק הפרחים טוב מאשתקד; סיום נאה לשנה לא רעה.
 

פחות  -14%-סנט לגבעול; כ 23-ירדו, כצפוי, מחירי פרחי הקטיף בשעונים. הממוצע עמד על פחות מ 1בשבוע מס' 
, 52השוואה לשבוע -עיים הקודמים. הכמות הייתה נמוכה בהרבה, אך כאמור אינה בתמרמת המחירים של השבו

 .53משום שהנתונים כוללים גם את מכירות שבוע מס' 
השוואה בגלל מספר ימי -+. גם כאן הכמות אינה בת6%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע דווקא גבוה ב

 מכירה שונה בשבוע הראשון בשתי השנים.
 

באזורים הצפוניים של הולנד שרר מזג אוויר קפוא בימים הראשונים של השנה, מה שגרם להשבתה כמעט מוחלטת 
 זאת נראה שרק המכירות במכרזת אילדה הושפעו ממש מן התופעה.-של המסחר. עם

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 1המקורות: 
  



 
 (2016) 2ידיעון מס' 

 

5 

 

 
 
 
 

 

 מגדלי פרחים בדרום אמריקה מנסים לחדור לשוק הסיני

בקולומביה [. גם מגדלי הפרחים 2015-15ידיעון מס' שוק הפרחים המתפתח בסין קורץ לא רק להולנדים ]ראו 
בא פרחים ייובאקוודור לוטשים עיניהם לשוק המתפתח הזה. ואילו סוחרים זריזים מסין כבר בודקים את האפשרויות ל

 מאזורי הגידול בהרי האנדים.
 

ת גידול ארגנה ביקור של משלחת מסחרית מסין בחוֹו Pro Ecuadorהסוכנות הממשלתית לקידום היצוא מאקוודור 
 – China Flower Exchange Marketהפרחים במדינה. מן הצד הסיני אורגן הסיור ע"י 'בורסת הפרחים של סין' 

 ארגון הפועל מטעם אזור הסחר החופשי ליד שנחאי.
 הארגונים הממשלתיים משני הצדדים פועלים להכנת תשתית לוגיסטית אשר תאפשר ביצוע המסחר.

 

החלה  Grupo Andes Farms,ולומביה, גם חברת גידול ויצוא מק
לאחרונה במשלוחי ניסיון של וורדים לסין. כאן היוזמה באה 

 IFTFמסוחרים סינים אשר יצרו קשר בתערוכה הבינלאומית 
 בהולנד בנובמבר האחרון.

לקידום  ProColombiaקדם לכך סקר שוק שבוצע עבור מוסד 
היצוא, אשר זיהה את ענף החתונות כגומחה המבטיחה ביותר 

 עבור פרחי קולומביה בסין.
 

קשה לדעת, לפי שעה, מהו ההיקף המעשי של המסחר המתפתח. 
המידע המתפרסם קצת מבולבל. הרושם מן הידיעות המתפרסמות 
 הוא שמדובר בצעדי גישוש בלבד; אך האינטרס ההדדי בולט וברור:

ן ייצור של וורדים בעלי פקע גדול כמו אלה הגדלים בדרום אין בסי
אמריקה, ואילו הביקוש להם נראה מבטיח ביותר מצד הקהל הסיני. 
ואילו עבור המגדלים בקולומביה ובאקוודור מדובר בשוק שיכול 
לקלוט מהם תוצרת גם בעונות שפל בשווקים המסורתיים בארה"ב 

 חל באוגוסט.ובאירופה, כמו למשל 'יום האוהבים' ש
 

אמריקנית לשווקים חדשים בולטת לאחרונה על רקע הנסיגה שהם חווים בשוק הרוסי. הצרכן הרוסי, -הכמיהה הדרום
פקע ענק, כבר אינו יכול להרשות לעצמו לשלם את המחירים המטורפים שהיו נהוגים עבור וורדי  יהמעדיף וורדים בעל

במדינות מערב אירופה, במיוחד  אמריקאית-דרום עודפי תוצרתאקוודור. צמצום ההזמנות מרוסיה גרם להיצף ב
 באיטליה ובשוויץ, אשר גם שם מעדיפים וורדים גדולים, והמחירים ירדו.

 

 HortiBiz + FloralDaily 20/12/2015: ותהמקור

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - פורחותשמועות 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1545.html#green2

