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 פוס אופטימי, אך גם קצת מוטרד לוקאס

ובה הוא סוקר את  – Vlogלוג / ב  -וידאו –בימים האחרונים העלה המנכ"ל לוקאס פוס לרשת את השיחה המוקלטת 
 '.2020הפעילות הארגונית להגשמת החזון 'פלורהולנד 

שאנו אכן מבצעים אותן" הוא "ערכנו תכניות רבות, השגנו עבורן תמיכה בסיסית של המגזר כולו, עתה עלינו להראות 
 אומר בפתיחת דבריו.

 

', ועוד 2020-'השעון החדש', 'בורסת פרחים עולמית', 'הקואופרטיב ב
נושאים, נמצאים בשלבי הכנה וביצוע. והכל למען היעדים שהוגדרו 
]עליהם הוא חוזר כמנטרה בכל הזדמנות[: "רווח משופר לחברינו 

נים מוציאים יותר על פרחים וללקוחות שלהם" ובמקביל "יותר צרכ
 וצמחים".

 

מתח מתמיד בין המאמץ ליישם במהירות את  ,לוקאס ו שללדעת ,יש
ההחלטות, לבין התמיכה שמשתדלים להשיג עבור המדיניות המתגבשת. 
דוגמה לכך נראתה לאחרונה סביב יישום החשבונית האחודה מכל 

אנחנו נחושים השעונים. נשמעו כאן תגובות של ביקורת ורתיעה. "אבל 
 להמשיך בדרכנו".

לוקאס מודה שהוא מוטרד בשאלת האיזון הנכון בין תמיכה ציבורית לבין נחישות בהחלטות ובביצוען. אך הוא מאמין 
 כי בסופו של תהליך אכן יושגו היעדים.

 

, לאחר שהצעה ראשונית תגובש באפריל פרויקט 'השעון החדש' יהיה בדיונים במפגשים אזוריים של חברי פלורהולנד
 עד סוף הרבעון הראשון של השנה.הצוות המיוחד ע"י 

מתקדם טוב, לדברי  –פלטפורמה וירטואלית למכירת פרחים בשווקים חדשים  –פרויקט 'בורסת הפרחים העולמית 
 וא אומר.המנכ"ל. לקראת יום האם ייצאו משלוחים גדולים של וורדים וצבעונים לסין; "זה הולך מצוין", ה

' נמצא בשלב של לימוד אינטנסיבי. מראיינים בעיקר את המגדלים אשר יש להם 2020פרויקט 'הקואופרטיב של 
 ספקות בדבר הצורך שלהם להיות חברי קואופרטיב, במטרה למצוא את הדרכים לענות על צרכיהם.

 

והמעורבות של עובדי הארגון אינה החיבור בין הארגון למגדלים, כמו גם ללקוחות, מתקדם יפה. ואילו ההזדהות 
מספקת. כך עולה מסקר שנערך בסוף השנה הקודמת. "יש לנו צורך ביותר אנשים מזוהים ומעורבים כדי שנוכל לבצע 

 את השינויים הנדרשים", אומר לוקאס פוס, "ואנו עושים את כל הדרוש כדי להבטיח זאת".
 

ר ליום האישה הבינלאומי, וכולם נהנים מכך. המנכ"ל מצהיר שהוא מכירות יום וולנטין היו טובות, וכך נראה גם באש
 .2016אופטימי לגבי מהלך העסקים בשנת 

 

 Vlog #7 Lucas Vosצפו באתר האינטרנט בגרסה האנגלית של 
  

 RFH News 03/03/2016 Vakblad vd Bloemisterij 04/03/2016: ותהמקור
 

 פלורהולנד בחרה את תורכיה כדגם לפיתוח שווקים חדשים
רבים במסגרת המאמצים לזיהוי ופיתוח שווקים חדשים, צוות של רויאל פלורהולנד 'גילה את תורכיה', ומזה שבועות 

 יוזם הארגון מפגשים וסיורים שמטרתם לעודד יזמים בענף הפרחים לפתח עסקים עם תורכיה.
, בשיתוף עם גורמים ממשלתיים, מנהל פרויקט 'תוכנית תורכיה', שמטרתה לקשר בין יזמים דצוות מיוחד בפלורהולנ

 ואנשי עסקים הולנדים לבין גורמים עסקיים ויצרניים בתורכיה.
 

את השוק התורכי בסתיו האחרון, והגיע למסקנה שתורכיה יכולה הצוות חקר 
להוות יעד חשוב עבור חברי פלורהולנד ולקוחותיהם ההולנדים בתחום רכישת 
פרחים, בצריכת שתילים ותשומות אחרות, וכגשר עבור המסחר ההולנדי 

 לכמה משכנותיה של תורכיה.
מיליון  80תורכיה, על הצוות הסביר את מסקנותיו בצמיחה הכלכלית של 

תושביה, וברצון של מגדלים תורכים לשיתוף פעולה עם גורמים הולנדים, וכן 
 של שכבת צרכנים מבוססים המהווים כוח קניה גדל והולך. הבזכות היווצרות

 

הסתכמה בהופעה בתערוכת  דהפעילות של 'תוכנית תורכיה' בפלורהולנ
סחרית סביב מועד הפרחים באיסטנבול בדצמבר ובארגון משלחת מ

התערוכה. אח"כ נערך יום עיון בו נמסר מידע רב על 'איך לעשות עסקים 
לימודים לאנשי ענף הפרחים, לביקור -בתורכיה', ובאפריל מתוכנן עוד סיור

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.floraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v37756/fh2020_vlog-7-lucas-vos-acceleration-deepening-and-binding/
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גידול באזורים שונים, ולביקור במכרזות הפרחים  במשקיבתערוכת הפרחים הבינלאומית באנטליה, לסיורים 
 ה[ ובאנטליה.באיסטנבול ]בתמונ

 

נראה שהנהלת רויאל פלורהולנד בחרה בתורכיה כמודל לעידוד פיתוח שווקים חדשים עבור מגזר הפרחים ההולנדי, 
 .'2020במסגרת המדיניות האסטרטגית שגובשה כחלק מתכנית 'פלורהולנד 

 RFH News 07/12/2015 + 01/03/2016: ותהמקור

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 פלורהולנד לפרחי קטיףרויאל מדד 

 

 

  

   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 

 

זינקו מחירי פרחי הקטיף בשעונים, בשיעור  8בשבוע מס' 
 27.3+ לעומת השבוע הקודם, והממוצע עמד על 17%

בהשוואה  23%-סנט לגבעול. הכמות הכללית עלתה ב
 .7לשבוע מס' 

, תוך עלייה 11%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב
 +. 14%בכמות בשיעור 

מזה שהיה בשבוע  -4%הממוצע השנה היה נמוך בכמעט 
 .2014בשנת  8
 

ת' באיים מהּול'יום ראשון של א  וגם  (,08/03ת 'יום האישה הבינלאומי' )לקראפעת הביקוש הורגשה בשעונים הש כצפוי,
  חד עם 'יום הסבתא' בצרפת ובבלגיה.( שנופל השנה י06/03) הבריטים

 

, בעוד הכמות הכללית עלתה סנט 25; הממוצע עמד על -9%ירדו מחירי הפרחים בשעונים בכמעט  9בשבוע מס' 
 .ע הקודם+ לעומת השבו7%בכמעט 

 .+7%-, בעוד הכמות הייתה גבוהה ב-7%-בהשוואה לאשתקד היה הממוצע נמוך ב
 .פדו מחיר טוב מאשתקד פרחים רביםאשר 'משכו' את הממוצע כלפי מטה, בעוד  עוניםוהצב הוורדיםהיו אלה 

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 9המקורות: 
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 סיור החורף של מגדלי פרח שעווה בישראל

מגדלי פרח שעווה בישראל מקיימים פעילות שוטפת במהלך השנה שכוללת בד"כ שני סיורים וכינוס סוף עונה.  הסיור 
שנערך בשבוע שעבר התקיים בכפר הס שבשרון וכלל מספר נושאים מרכזיים:  זנים חדשים, התגוננות מקרה,  

 הדברת עשביה והגנה מברד. 
 ים בצבעי עלווה ופקעים מעניינים ונבדקים השנה ברמה חצי מסחרית.הדגש בסיור הושם על זני הצבע המצטיינ

 

מגדלי השעווה בישראל חוו השנה מספר אירועי קרה אשר 
הסבו נזק רב ליבול מה שגורם השנה להיצע נמוך יחסית גם 

 לשעונים וגם לעסקאות.  
 

בוועדת מגדלי פרח שעווה, המנוהלת ע"י דרור נקש,  מתקיים 
ה בין מגדלים, הדרכה ומערכת השיווק ואכן שיתוף פעולה יפ

בסיור הייתה נוכחות של כל המרכיבים וכל אחד תרם מחלקו. 
בנוסף לנושאים המקצועיים העלו המגדלים גם חוויות מעונה 
זו, על האופי המתעתע של נזקי קרה הפוגעת בזנים מסוימים 
ולא באחרים, פגיעת הקרה בשלב גידול מסוים וכן על 'ים 

 שעלייהם להשקיע במיון בחלקות שנפגעו חלקית. העבודה'
 

פרטים מלאים יתפרסמו בגיליון הבא של 'עלון הפרחים' של 
 שה"מ.

 יחיאל שטיינמץנמסר ע"י 

 אופי היבוא לרוסיה משתנה

כידוע, היחלשות המטבע הרוסי, יחד עם הנסיגה הכלכלית במדינה, מקטינים את יבוא הפרחים לרוסיה באופן קיצוני. 
 .-39%הצטמצם היצוא ההולנדי של פרחים לרוסיה בשיעור  2015 בשנת

אולם הצרכן הרוסי לא הפסיק לאהוב פרחים, ולא חדל לרכוש אותם. אלא שהוא נאלץ 
 פרחים זולים יחסית. ל בביקושלהסתפק במועט; מה שמוביל בעלייה מוחשית 

 

וחד לקראת התופעה בולטת במיוחד בוורדים, הפרח הפופולרי ביותר ברוסיה, במי
חגים, ויום האישה הבינלאומי בראשם. מורגשת נסיגה דרמטית בביקוש לוורדי אקוודור 

פקע -היקרים, המועדפים תמיד ע"י הצרכנים ברוסיה, לטובת וורדים קצרים, קטני
 וגם לצבעונים הייתה עדנה. וזולים יותר, שמקורם בקניה ובאתיופיה.

 

צוא פרחים לרוסיה מיצרנים במזרח אסיה. כן נראה שקיימת התעוררות ועליה בי-כמו
בנוסף להספקה מסורתית מסין למזרח רוסיה, מדווח לאחרונה על עלייה ביצוא 

, ם, דרך טיסות ישירות לערים שונות ברחבי רוסיה, כולל מוסקבה. בווייטנאםמווייטנא
 לאט, מגדלים מגוון רחב של פרחים, כולל ליזיאנטוס וחמניות.-באזור דא

 

אין סימנים לעלייה בייצור המקומי של פרחים ברוסיה. למרות  –יראה מוזר ככל שזה 
דיווחים על השקעות גדולות בחממות לגידול פרחים, מדווחים עתה אפילו על נסיגה 
מסוימת בהספקת פרחים מקומיים לשוק הרוסי. ההסבר לכך הוא התייקרות 

 טבע יורו שהתייקר...התשומות, אשר את רובן ככולן המגדלים מייבאים מהולנד, במ
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 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.dalathasfarm.com/

