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 המגדלים בתקציב קידום המכירותהסוחרים ישתתפו עם 

אחת התוצאות החיוביות המוחשיות ביותר מתהליך שיפור היחסים של רויאל פלורהולנד עם ציבור הסוחרים היא הסכם 
 חדש לגביית היטל קידום מכירות מקהל הקונים של פלורהולנד.

יוטל היטל פרוגרסיבי )יורד עם הגידול בהיקף הקניות( על  2016בשנת 
בשנה.  €מיליון  6הקונים במכרזות ובעסקאות ישירות. ההיטל אמור להניב 

גדיל בהתאם את ימיליון שמניב ההיטל על המגדלים, ו 8-אלה יתווספו ל
, אשר יהפוך שוב לגוף BBHתקציבו של המוסד לקידום מכירות פרחים 

 ף עם הסוחרים.משות
 

מהיקף הקניות שלו. בסוף  0.19%באופן שוטף ישלם הקניין היטל בשיעור 
, €מיליון  11השנה יסוכם היקף הקניות השנתי, ויינתן זיכוי לקניות שמעל 

 בשנה. €מיליון  50-וזיכוי נוסף למי שרכש ביותר מ
 

ההסדר מתבצע מראשית השנה, בהתאם לאישור עקרוני ע"י פורום 
הקניינים שהוקם ע"י פלורהולנד, וסיכום עם הנהלת ארגון הסיטונאים 

VGB. 
 BBHנפל מימון המוסד  2012-ב PTכזכור, לאחר פירוק 'מועצת הצמחים' 

על המגדלים, לאחר שהסוחרים לא הסכימו לשיטת הגבייה שהוצעה ע"י 
הסכמות בין הסוחרים לבין -אימההסכמה נבעה בעיקר -איפלורהולנד. 

עצמם. עתה הגיעו הצדדים להבנה, המתבקשת מאליה, לשלב כוחות 
 בקיום קידום מכירות ענפי, לטובת כל העוסקים בענף.

 

מכוונות לקידום צריכת הפרחים באופן כללי. עליהן נוספות כידוע פעילויות  BBHהפעולות המתבצעות במסגרת תקציב 
קולות המתקבלת בהצבעה בה -ענפיות, אותן מממנים המגדלים של קבוצות פרחים. זאת בהתאם להחלטה ברוב-תת

של אותה קבוצת גידולים ]כגון:  FPC'ועדת המוצר' הצעת משתתפים כל המגדלים השייכים לכל קבוצה, ובהתאם ל
 עונה, ירוקים, וכיו"ב[.-וורדים, גרברה, פרחי

  2013-6בידיעון מס' )זה שנפתר עכשיו( אפשר לקרוא  BHBעל המשבר בהפעלת מוסד 
 

 FH Nieuws 15/12/2015המקור: 

 מגייסים את הסחר האלקטרוני בכדי לשרת את השוק הסיני

'בורסת הפרחים  - WFE  World Flower Exchange', הפרויקט 2020במסגרת התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד 
העולמית' ממשיך לפעול לפיתוח הסחר עם סין. מאז שהשוק הסיני נחקר בחודשים האחרונים, נעשים ניסיונות בלתי 

 פוסקים מול חברות סיניות, במטרה לבנות את התשתית לקשרי מסחר עם סין.
 

לו צבעים מנסים ללמוד הכל: אילו מיני פרחים מבוקשים ביותר, אי
מועדפים, כיצד מתומחרים פרחים ברשתות שיווק שונות, מהן ההשפעות 

 של הרשתות החברתיות על הרגלי הצריכה, וכיו"ב.
באופן מיוחד בודקים את הפלטפורמות של סחר אלקטרוני והתאמתן 
למסחר בפרחים. בסין קיימת שכבה גדולה של אנשים צעירים, אשר עכשיו 

כים לשכר נאה. אלה 'נולדו עם טלפון נייד בידם', נכנסים לשוק העבודה וזו
מהם עושים  60%והם קשורים לרשת הרבה יותר מבני גילם באירופה. 

' צומחות בקצב אבב-עליונות ברשת. חברות מכירה ברשת כמו 'ּוקקניות מ
 מהיר, והן יותר נפוצות ויותר משוכללות מאשר באירופה.

 

פרחים, היא בפיגור גדול. אין מאידך, הלוגיסטיקה בסין, בכל הקשור ל
כמעט שימוש באמצעי קירור. זהו תחום שיהיה צורך למצוא עבורו 
פתרונות. גם היחס לחיי מדף של הפרח בקרב שרשרת המסחר אינו ברמה 
גבוהה; העיקר שהפרח ייראה יפה בעת המכירה. ואילו לאריזה ולעטיפה 

י צריכה להיעשות מייחסים חשיבות גדולה ביותר. כלומר: בתחום הלוגיסט
 עוד עבודה רבה.

 

 חדשות פלורהולנד 

http://www.yedion.com/yedion-2013/yedion-1306.html
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היתרון העיקרי עבור המסחר ההולנדי בסין הוא העובדה שהסינים רואים בהולנד את 'ממלכת הפרחים' המובילה בעולם. 
עצם ההצעה למכירה של 'פרחים הולנדים' היא מקדם מכירות עצום. מנהלי הפרויקט בפלורהולנד מתכננים לעשות 

וף פעולה עם חברות סחר אלקטרוני מובילות, אשר כולן הביעו את רצונן לסחור בפרחים שימוש ביתרון זה, תוך שית
 הולנדים בשוק הסיני.

  MagazineFH 201512/13/המקור: 

 אמת גם מטלפון חכם-מעתה אפשר לצפות בשעון בזמן

אינה מושלמת עדיין טלפונים לטלפון חכם. גרסת השעונים ממהשבוע אפשר לצפות בשעונים של פלורהולנד גם החל 
 ...עוד צעד אחד קדימה וזה אבל – לשמוע את הכרוז עדיין לא ניתן –)גרסת ביתא( 

 

לוחצים על  ;ומשם הדרך קצרה Clockview-( וכמו במחשב עוברים להמיוחד לאתר )לא דרך היישוםכרגיל נכנסים 
Get ואתם בפנים . 

 

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 כבר השבוע!, תזכורת: 'יום פתוח בערבה'
  'יום פתוח בערבה'כמיטב המסורת, גם השנה פלורהולנד משתתפת ב

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

 .יגיעו מהולנד נציגי פלורהולנד, במטרה לפגוש כמה שיותר מגדליםלביתן 

-Dirk Jansen   ,מנהל המחלקה לטיפול בפרחים מט"פדירק יאנסן FHS. 
- Koos Heemskerk   ,(.חמניות, וסולידגו גיפסנית, שעווה,) בנאלדוויק 7בשעון כרוז קוס היימסקרק 
 .המחלקה לטיפול בפרחים בנאלדוויק – וניצן מוקסיי אפרת וינר -

 נאלץ לבטל את הגעתו. FLOWפרויקט  מנהל, אדווין וונינק Edwein Wenink* לצערנו 
 

 ! המגזר החקלאי בישראלבואו להיפגש באירוע המרכזי של 
אפשר לקרוא את כל פרטי   www.aravaopenday.co.il באתר האינטרנט של היום הפתוח בערבה 

 התכנית, האירועים, הדיונים, והמופעים; וכמובן את מפת הביתנים ורשימת המציגים.
 אדה כהן, וירון כוכבינמסר ע"י 

 

 

 

 

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.aravaopenday.co.il/
http://www.aravaopenday.co.il/
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 2015-היצוא מהולנד המשיך לצמוח גם ב

על היצוא בדצמבר אשתקד.  5%-היקף היצוא של פרחים וצמחי נוי מהולנד בחודש דצמבר שבר את כל השיאים, ועלה ב
וגבוה בכמעט , 2014-+ יותר מאשר ב3.4%-; ב€מיליארד  5.6לשיא של כמעט  2015-כך הגיע היקף היצוא השנתי ב

 . מכירות €מיליארד  5.5מכל ההערכות המוקדמות שנשמעו במשך השנה, אשר צפו  € מיליון 80
]הערה: ייתכן הפרש בין נתון זה לנתוני הלשכה VGB , המוסד המופעל ע"י ארגון הסיטונאים Floridataכך על פי נתוני 

לא קיימת חובה של  HBAGק 'לשכת המסחר' המרכזית לסטטיסטיקה, המתפרסמים במועד מאוחר יותר. מאז פירו
היצואנים לספק נתוני משלוחים לגוף הממלכתי הרשמי, ואיסוף הנתונים מבוסס על דיווחים חלקיים, ועל הצלבת נתונים 

 ממקורות שונים[
 מיליארד. 1.5-, והסתכם לכ-2%-הבית נסוג ב-בעוד יצוא צמחי מיליארד, 4.1-והגיע ל +,6%-יצוא פרחי הקטיף עלה ב

 

התוצאה הזו הושגה בזכות מזג אוויר נוח, התאוששות 
כלכלית במערב אירופה, ובזכות שערי מטבע נוחים 

מסוימים. התוצאה הושגה למרות שערי מטבע   בשווקים
ת הגדולה בין השווקים ירודים בשווקים אחרים. השונּו

לידי ביטוי את הגמישות ויכולת התגובה של הביאה שוב 
היצואנים ההולנדים, אשר השכילו להסיט תוצרת בהתאם 

 לשינויים החדים בשערי המטבע.
 

+ 14%בשיעור  2015-כך יצא שהיצוא לבריטניה צמח ב
 .-25%-, בעוד היצוא לרוסיה הצטמק ב2014לעומת 

 

, בעיקר עקב נסיגה ביצוא 4%-היצוא לגרמניה הצטמצם ב
הצמחים. יצואנים שרואינו תולים חלק גדול מהירידה ביצוא 

מאס נגסה חלק -צמחים הולנדים לגרמניה בכך שמכרזת ריין
חשוב מהמסחר בצמחים בגרמניה ]מה שלא בהכרח נגס 

 בחלקם של המגדלים ההולנדים בשוק הגרמני[.
 

 ה"ב עם הדולר שהתחזק.; ביניהן כמובן אר+9.1% – הגידול שחל ביצוא ל'מדינות האחרות' גם בולט
 .VGBלצערנו, פירוט נוסף של הנתונים, כולל הפרדה בין פרחים לצמחים, אינו נגיש למי שאינו חבר בארגון 

 

 על השונּות במכירות פרחים במשך תקופות השנה

שפרסמנו כאן נתונים קצת יותר מפורטים, ואולי יותר עדכניים, אשר התפרסמו בשבוע האחרון, היו שונים במעט מאלה 
 בשבוע שעבר ]אולי גם סטטיסטיקה אינה ממש מדע מדויק...[ קבלו תיקון:

 לעומת אשתקד. 0.88%גידול של . €מיליון  4.416הסתכם לכדי  2015מחזור המכירות של פלורהולנד בשנת 
 +.1.4%-הגידול במכירות פרחי קטיף התבטא ב

ימי מכירה יותר מאשתקד(,  2ד )בין השאר בגלל שהיו בה + לעומת אשתק10%-גדלו המכירות בשיעור כ 13בתקופה 
 .2014מזה של  6.4%-והמחיר הממוצע לפרחי קטיף בתקופה זו היה גבוה ב

האיור שלפנינו מראה את השינויים בהיקף המכירות בהתאם לתקופות השונות במשך השנה. ברור שהשינויים נובעים 
 גם באזורי הצריכה.-ר, כמובעיקר מהשוני במזג האוויר ששרר באזורי הייצו

 

 

 FH Marktontwikkelingen periode 13-2015המקור: 
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  מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

 רמת המחירים והכמויות יחסית לאשתקד לא הייתה זמינה השבוע תעקומ

 

   

 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 

 

ירדו, כצפוי, מחירי פרחי הקטיף בשעונים.  1בשבוע מס' 
פחות  -14%-סנט לגבעול; כ 23-הממוצע עמד על פחות מ

מרמת המחירים של השבועיים הקודמים. הכמות הייתה 
, 52השוואה לשבוע -נמוכה בהרבה, אך כאמור אינה בת

 .53משום שהנתונים כוללים גם את מכירות שבוע מס' 
 

+. 6%-מוצע גבוה בבהשוואה לאשתקד היה המחיר המ
השוואה בגלל מספר ימי מכירה -גם כאן הכמות אינה בת

שונה בשבוע הראשון בשתי השנים. אשתקד בשבוע זה 
 היה רק יום מכירה אחד.

 

, תוך ירידה בכמות 1+( המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים בהשוואה לשבוע מס' 1.1%עלה מעט ) 2בשבוע מס' 
 +. 5%בשיעור 

 .-6%תוך ירידה בכמות של , 6%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב
היו אלה הוורדים, הצבעונים, הגרברה, הגיפסנית, והשושן אשר 'משכו' את המחיר כלפי מעלה, בעוד החרציות מפגרות 

 אחרי אשתקד.
 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHollandהמקור: 
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 מאס במספרים-רייןמכרזת 

מאס אשר בהרונגן, גרמניה, חמש שונים לפעילותה. המכרזה קמה, כזכור כתוצאה של -לאחרונה חגגו במכרזת ריין
איחוד בין מכרזת שטראלן הגרמנית ומכרזת וונלו ההולנדית 

 מקבוצת פלורהולנד.
מעניין לראות עתה את נתוני הפעילות של המפעל המאוחד הזה 

 :2015לסוף שנת 
 

  4.3%)עלייה של  €מיליון  350 –מחזור מכירות שנתי +
  (2014לעומת 

 ;€מיליון  329 –מזה: ממכירת פרחים וצמחים 
 .€מיליון  21 –מאספקת שירותים 

  2.3% – 2016גידול צפוי בשנת.+ 

 55% –כל המכירות -חלקם של הצמחים מסך ; 
 .45% –קטיף -פרחי

 83% –כל המכירות -שיעור מכירות בשעונים מתוך סך ; 
 .17% –מכירה ישירה 

  '26% –שיעור קניות באמצעות 'קניה מרחוק בשעונים ; 
 לקוחות. 380ע"י 

  1,600 –מספר הלקוחות הרשומים ; 
 בקניה מרחוק. 100נוכחים במכרזה, ועוד  305פעילים ביום ממוצע:  -מהם 

  2,400 –מספר המגדלים/ספקים 
 Vakblad v d Bloemisterij 15/01/2016המקור: 

 

 תנאי מזג אוויר מעכבים יבולי פרחים בקניה ובקולומביה

 20%גשמים שנמשכו תקופה ארוכה הפחיתו את יבול הוורדים באזור אגם נאיוואשה בקניה בשיעור של 
 בשבועות האחרונים. כך מסרו מגדלים באזור לעיתונות המקומית בקניה.

יבואנים במדינות אירופה עולה כי חלה ירידה בהספקה, וכי הגשמים גרמו לפגיעה באיכות  גם מדיווחי
 הוורדים.

 

ניניו', שכבר גרמה להכבדת תנאי הבצורת בכמה אזורי -בקולומביה חוששים מאוד מהשפעת תופעת 'אל
יום גידול, ולהקדמת הופעת לילות קרה. חוששים שם מפגיעה משמעותית ביבולים לקראת מכירות 

וולנטין, המהוות את השיא השנתי בהכנסות של משקי הפרחים, המייצאים בעיקר לארה"ב. ארגון יצואני 
יובש וקרה, אך לא נקב  הביע דאגה ממשית מן ההשפעה המשולבת של Asocolfloresהפרחים 

 בהערכות כמותיות של הנזק הצפוי.
  Asocolflores + Daily Nation 04/01/2016: ותהמקור
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