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 בערבהעוד אירוע מוצלח 

 . 52-בימים רביעי וחמישי בשבוע שעבר התקיים בחוות יאיר בערבה התיכונה אירוע 'יום פתוח ערבה' בפעם ה
האירוע, שהפך להיות התערוכה החקלאית הגדולה בישראל, משך אליו אלפי מבקרים, אשר באו להביע, במובן 

 חקלאי לא פשוט.מסוים, גם את הזדהותם עם חקלאי הערבה, העוברים בימים אלה משבר 
עיון חשובים אודות מקומה -לצד התערוכה התקיימו גם דיונים/ימי

כן נערכו, כרגיל, סיורים בשטחי הניסוי -של החקלאות בישראל. כמו
של החווה, ונחשפו גידולים חדשים הנמצאים בשלבי מו"פ במטרה 

 .שחדלו להיות רווחייםלשמש תחליפים לגידולים 
 

וכה. מספר המבקרים טרם פורסם חברות הציגו בתער 500-כ
 במועד עריכת ידיעה זו.

פלורהולנד החזיקה כידוע ביתן בתערוכה, כמדי שנה. ירון רויאל גם 
 מסכם בסיפוק את היומיים המוצלחים האלה:

 

מגדלים, מטפחים,  00יום הפתוח בערבה ביקרו אותנו הבמהלך 
רות אנשי חבנציגי משרד החקלאות, מדריכים חקלאים, יצואנים ו

 .פריקה
, יאנסן לדירק ר, וחב  מריינסבורג 7הכרוז של שעון  Koos Heemskerkהיימסקרק  קוס מהולנד הצטרף השנה גם

 כוכבי. וירון כהן ולצוות הישראלי אדה ,מט"פ יםטיפול בפרחל המחלקמה וינר ואפרת מוקסיי ניצן
 

 Royal FloraHolland 'רויאל פלורהולנד'השקנו את הלוגו החדש 
 שהוא חלק מהאסטרטגיה החדשה שלנו. 

, באחד הפרויקטים הגדולים הוחללמגדלים שהשנה  העברנו מסר
FLOW,  פרויקט . ה00%צמצום עלויות הלוגיסטיקה ב עם יעד של

 . 5050פלורהולנד  בתכנית האסטרטגיתהנושאים  דמהווה אח
 

עם מגדלים ִאפשרו לו להבין את  היימסקרק השיחות של הכרוז
כמו  ,לפלורהולנד מישראל הבעיות והמורכבּות של משלוח פרחים

כמות קטנה של פרחים  בדרך הארוכה, בעיות איכות ,שערי מטבע
הסביר למגדלים את  הוא מצדו וכיו"ב. ,השנה בגלל בעיות מזג אויר

"המגדל צריך לחשוב על  :החשיבות של עבודה נכונה עם השעון
 ,לאמינות של המגדל עליונה ולכן יש חשיבות ,שעון כעל עסקהה

 .מרציפות וקביעות של משלוחי פרחים לשעון" אשר נבנית
 

 פגישות הרבות, המהדקות את הקשר בין המגדלים לנציגי המכרזות. לשמחנו להזדמנות 
 ירשם: ירון כוכב

 '6102ישראלים בין הזוכים בפרס 'צבעוני הזכוכית 

, הוענקו )מנחה תכניות גינון( מרשים, בהנחיית כוכב טלוויזיה ידועבטקס חגיגי 
בשבוע שעבר פרסי 'צבעוני הזכוכית' היוקרתיים, אשר פלורהולנד מעניקה מדי 

קות המוצלחות ביותר של שכבתי, להש  -שנה, לאחר תהליך בחירה ושיפוט רב
 מוצרים חדשים במשך השנה שחלפה.

 

 פון מאלווה-פון טיף הוענק לזן הנוריותהפרס הראשון בקטגוריית פרחי ק
Ranunculus Pon-Pon Malva והתחלקו בו המגדלים משה הרמן ומשק ,

 מגדלים מהולנד, ושניים מאיטליה. 2מלכה מישראל, עם עוד 
 מאיטליה. Biancheri Creationsאת הזן טיפחה חב' 

להעשרת  צבעי, סימן דרך במגמה/טרנד ותרם-השופטים ציינו כי הזן, בהרכב דו
 מבחר הפרחים בשוק.

 

  באתר האינטרנט של רויאל פלורהולנדעוד מידע על התחרות ועל הזוכים בשאר הקטגוריות אפשר למצוא 
 ואיחולי הצלחה מסחרית לזן הזוכה!ברכות למגדלים הזוכים, 

 FH News 22/01/2016המקור: 
  

 חדשות פלורהולנד 

http://www.floraholland.com/nl/aanvoeren/nieuws/v36636/glazen-tulp-award-2016-winnaars-bekend/


 
 (6102) 4ידיעון מס' 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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  200-של אשתקד מופיע כ
המשמעות היא  –בסולם  200הקווים עומדים על 

שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל 
 אשתקד. 

 

   
 מחירי של םהמוחלטי הערכים את מראה שלעיל העקומה

 מובאים. האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי
 מחירי וגם, האחרונים השבועות 25 של נתונים

 שמסמן מה – הקודמות בשנתיים הבאים השבועיים
 .היסטוריים( נתונים )לפי אפשרית מגמה

 

 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 

 
 

+( המחיר הממוצע 2.2%עלה מעט )  6בשבוע מס' 
, תוך 2לפרחי קטיף בשעונים בהשוואה לשבוע מס' 

 +. 2%ירידה בכמות בשיעור 
, 6%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

 .-6%תוך ירידה בכמות של 
היו אלה הוורדים, הצבעונים, הגרברה, הגיפסנית, 
והשושן אשר 'משכו' את המחיר כלפי מעלה, בעוד 

 החרציות מפגרות אחרי אשתקד.
 נראה כי השנה החלה באופן חיובי, במיוחד בגלל איזון טוב בין היצע וביקוש במוצרים המובילים וורדים וצבעונים.

 

סנט.  52-( ועמד על כ-0%סנט לגבעול ) 5-. הממוצע ירד ב5צנחו המחירים לעומת רמתם בשבוע  3בשבוע מס' 
, והכמות ירדה -6%-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב +.2.1%-כמות בשעונים עלתה ב

 יקר ע"י ירידות חדות במחירי הגרברה והחרציות.הירידה הוכתבה בע .-0%בשיעור 
 

ציינו הכרוזים, במיוחד בשעוני הוורדים, כי הורגשה מגמה של רכישות יותר קטנות לכל 'לחיצה'; מה  0באמצע שבוע 
 שמעיד בד"כ על חשש של הקונים מפני האטה בביקוש.

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 2+3המקורות: 
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 'יום הצבעוני הלאומי' נחוג באמסטרדם

זו השנה החמישית חגגו בשבת שעברה את 'יום הצבעונים 
כבר הפך ש אירועהלאומי', המציין את פתיחת עונת הצבעונים, 

 למסורת פופולרית במיוחד.
מבקרים פקדו את כיכר הדאם באמסטרדם, אשר  27,000-כ

פרחי  500,000-התמלאה במכלים בהם 'שתולים' לא פחות מ
ולהצטייד באגד צבעוני  עצמוב צבעוני, אותם יכול הקהל לקטוף

 משמע[ בחינם.-]תרתי
 

להפתעת המארגנים, ההתעניינות באירוע הולכת וגדלה מדי 
ומתפזר אח"כ ברחבי העיר  –שנה. נוסף לקהל הרב שנאסף 
נוכחות רבה של כלי  ההיית –כשהוא מצויד באגדי צבעונים 

תקשורת מהולנד ומכל העולם; כולל הטלוויזיה הסינית; מה 
 את האירוע למעשה לחגיגה בינלאומית. שהופך

אמצעי נוסף להפצת הרושם מן האירוע הוא עשרות אלפי צילומי 
אמת, וחושף בכך -'סלפי' שהקהל מפיץ ברשתות החברתיות בזמן

 אלפי אנשים. עשרותאת האירוע המרשים לעוד 
 .מיוחדחנויות ודוכני פרחים במבצע, כשהן מציעות צבעונים במחיר  400במקביל לאירוע המרכזי השתתפו גם 

 

יום הצבעונים הלאומי מאורגן ע"י ארגון 'קידום הצבעוני ההולנדי' 
TPN פרחי  מגדלי שהוא גוף המאגד את כל מגדלי הצבעונים, הן

הזנים, ואת גופי פקעות לריבוי, את מטפחי מגדלי קטיף והן 
השיווק, כולל פלורהולנד. המימון מגיע בעיקר מן המגדלים, 

 והביצוע כולו נעשה ע"י מתנדבים מקרב המגדלים.
 

האירוע השנה עוצב בסימן 'אירופה', לרגל תורה של הולנד לשמש 
. את האירוע 5026כיו"ר האיחוד האירופי במחצית הראשונה של 

הכריז כי הצבעוני הוא אחד פתח לכן שר החוץ ההולנדי, אשר 
 מסמליה של הולנד בעולם.

לפני הפתיחה הרשמית נערך טקס השקה של זן צבעונים סגול 
בשם 'שפינוזה'. השיקה אותו סגנית ראש העיר אמסטרדם. 
עיריית אמסטרדם בחרה לכבד כך את זכרו של הפילוסוף היהודי 

ום שנה, "אשר רוחו משרה על העיר עד הי 400שחי בעיר לפני 
 את רוח חופש המחשבה".

 

]אין ספק שהאירוע המפואר הזה, שכבר הפך למסורת, ראוי לתשומת לב ולחיקוי, באשר ליכולתם של מגדלי הפרחים 
 באתר האינטרנט שלאפשר לקרוא  TPNלקדם את המוצר שלהם כשהם מתארגנים לפעולה משותפת. על ארגון 

 [ הארגון
 

 Vakblad v d Bloemisterij + Bloembollen Viesie 18/01/2016המקורות: 
 

 להתפוצץ מקנאה...

מטריית האיחוד האירופי, [,  גם ממשלת הולנד, תחת 5022-47בידיעון מס' כמו שעושה ממשלת ארה"ב ]ראו ידיעה 
 מקציבה סכומים גדולים למענקים מיוחדים לחקלאים צעירים, לביסוס ושדרוג המשק המשפחתי שלהם.

 

לצעירים הנמצאים בשלבי  עומד לרשות הפרובינציות השונות בהולנד כדי לחלק מענקים€ מיליון  20תקציב של 
ועד לתמוך בהשקעות למודרניזציה של המשק, כולל הקמת המשק, או שקבלו לידיהם את משק ההורים. המענק מי

 ת'.השקעות להפיכת המשק לעמידה בתנאי 'קיימּו
 

נציג ארגון החקלאים הצעירים בירך על כך שסו"ס הגיעו כללי חלוקה ברורים, המחייבים נהלים אחידים לכל 
 המענקים. הפרובינציות, אשר מאפשרים לדעת בבירור את מועדי הגשת הבקשות, ואת מועדי קבלת

 לקרוא ולקנא...
 

  Bloembollen Viesie 22/01/2016המקור: 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://tulpenpromotie.nl/en
http://tulpenpromotie.nl/en
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1547.html#orange2

