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 ליו"ר חדש של רויאל פלורהולנדנבחר מועמד 
נס ס  'מועצת המפקחים' של קואופרטיב רויאל פלורהולנד בחרה את ג'ק חֹו

Jack Goossens  בתמונה[ כמועמד שלה ליו"ר האגודה. הוא יעמוד לבחירה[
 ביוני. 2-באספה הכללית הבאה, ב

, יסיים את תקופת כהונתו בדצמבר הקרוב, היו"ר המכהן, ברנרד אוסטרום
ולפי חוקת הארגון המגבילה את מספר תקופות הכהונה הוא אינו יכול להיבחר 
שוב. ]כזכור, ברנרד כבר נבחר לראשות הארגון הבינלאומי של מגדלי 

 [ 2015-45בידיעון מס' . ראו AIPHהפרחים 
 

נס הוא חבר וותיק במועצת המנהלים, ואח"כ במועצת המפקחים. הוא גם חוס  
שעל  Nispenבכפר  Gova BVעמד בראש 'ועדת המוצר לשתילי עצים' הוא שותף עם אחיו במשק גידול שתילי עצים 

 .Roosendaalגבול בלגיה, מדרום לעיר 
 RFH Nieuws 14/04/2016המקור: 

 ביוני 2-הדיונים לקראת האספה הכללית ב-החל סבב

 בערב באלסמיר. 2016ביוני  2שנתית של חברי קואופרטיב רויאל פלורהולנד תתקיים ביום חמישי, -האספה החצי
מוקדמים בנושאים שעל -בימים אלה החל סבב הכנסים האזוריים לדיונים 

 סדר היום. 
 19/05/2016ביום חמישי, גם בישראל יתקיים מפגש עם נציגי ההנהלה, 

 ותקין.-בכפר 09:00בשעה 
 

 הנושאים שיעמדו לדיון באספה הכללית הפעם יהיו:

  עם דגש 2020ההתקדמות ביישום התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד ,'
 על 'השעון החדש'.

 שינויים באופן המימון של פעילות הארגון 

 וצים במבנים של מכרזת אלסמירשינויים ושיפ 

 ]בחירת יו"ר חדש לאגודה ]ראו ידיעה קודמת כאן למעלה 
 

 ןבמפגשים הללו יימסר דוח על התקדמות הטיפול בנושאים הללו, ותינת
הזדמנות לכל משתתף להעלות שאלות, להציג השגות, ולהעלות הצעות. 

 ים הקודמים.יימסר גם דיווח על מה שנעשה עם ההצעות שהעלו מגדלים במפגש
  ברים מוזמנים אפוא להשתתף ולהשפיע.חה

 RFH Nieuws 13/04/2016המקור: 

 בסימן התרחבות מתמדת –מכירה מוקדמת בשעון 
לא מעטים מבין המגדלים בישראל כבר למדו להשתמש 

 .Clock Pre-Saleבמסלול של 'מכירה מוקדמת בשעון' 
מקבוצת המכירה שהכינו לשעון  30%הם מציעים עד 

 למכירה מוקדמת במחיר שנקבע ע"י המגדל.
 

מן העקומה שכאן ניתן לראות בבירור את קצב הגידול 
במספר העסקאות המתבצעות בפלטפורמת המכירה 

 המוקדמת בשעון.
גדל מספר העסקאות ברמה של פי  2015מאז ראשית 

 .חמישה
 

נתוני מסלול מכירה זה מצביעים על כך שהפדיון במכירה 
 ה מזה המתקבל בשעונים. מוקדמת בד"כ גבו

 

היה המחיר הממוצע לפרח שנמכר  14בשבוע מס' 
)!( מהמחיר הממוצע  %26.8-במכירה מוקדמת גבוה ב

כאשר נמכרו אח"כ  עבור אותן קבוצות מכירהשהושג 
 בשעון. 

 
 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1545.html#orange3
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 2016אביב ימים בהן המכרזות תהינה סגורות בתזכורת: 
  

 שבוע מס' תאריך יום החג

 17 באפריל 27 שני ההולנדייום המלך 

 18 במאי 5 חמישי חג העלייה לשמיים *

 20 במאי 16 שני היום השני של 'שבועות הנוצרי'

 * מכרזת אילדה תפעל, לרגל מכירות יום האם

 

 
 
 
 

 

 

 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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מחירים וכמויות בהשוואה לאשתקד

שבוע 14 )2016(

מחירכמותמחירכמותהמוצר

13%-454,3220.98217%אדמונית

38%-643,4320.35-16%אנטוריום

27%-258,6500.169%אסטר

117,2400.25-48%29%אסקלפיאס

56,1500.45-24%21%אקליפטוס

23%-85,8000.067%ארליה

9%-596,6200.2840%בוורדיה

22%-1,353,9500.21-3%גיפסנית

43%-1,368,4200.11-6%גרברה גדולה

50%-9,672,2900.067%גרברה מיני

30%-32,559,5890.17-7%וורדים גדולים

47%-749,6200.07-58%וורדים קטנים

29%-269,2050.28-18%חמנית

63%-15,128,0500.15-2%חרציות בתפרחת

20%-315,6200.2634%טרכליום

21%-931,4350.11-35%כלנית

18%-2,152,1000.356%ליזיאנטוס/יפעה

35%-1,324,5250.168%לימוניום

40%-685,9500.2193%מנתור

30%-1,046,6800.18-6%נץ החלב

9%-211,4000.13-96%נרקיס

560,1000.21-55%2%סולידגו

++++++42,0000.32סיפן

101,0300.3664%108%סקביוזה/תגית

130,2800.26-49%49%פיטוספורום

987,3500.29-27%42%פרח השעווה

60%-46,196,9200.095%צבעוני

12%-761,4800.1730%ציפורן ברבטוס

33%-859,7740.382%קאלה

6%-217,4100.3631%קמפנולה/פעמונית

23%-571,5000.07-16%רוסקוס

34%-2,640,7000.545%שושן

37%-155,113,6410.17-5%סה"כ פרחי קטיף

6,061,2381.31-22%25%סה"כ צמחי בית

26%-165,989,0630.22-5%סה"כ מכירות פלורהולנד

שינוי 2016 / 2015מכירה בשעון 2016

 

 

  :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 

 ה של השבוע המקביל אשתקד. הכמות זהים לאל
 

   
 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 

 

נותר המחיר הממוצע לפרחי קטיף  14בשבוע מס' 
, תוך 13( לזה של השבוע מס' -0.6%בשעונים דומה )

 + בכמות הכללית.6%עלייה של 
)!( עם  -37%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב

+( 3.7%.  המחיר היה גבוה במקצת )-5%-כמות נמוכה ב
. כלומר: לא תופעה 2014בשנת  14מזה שהיה בשבוע 

 שנתי...-חריגה במבט רב
 

סנט לגבעול, תוך ירידה קלה  18+; הממוצע עמד על 10%-בשיעור כעלו מחירי פרחי הקטיף בשעונים  15בשבוע מס' 
 (.-3.6%בכמות הכללית )

+. הממוצע היה נמוך מאשתקד 14%, והכמות הייתה גדולה בשיעור -16%-בהשוואה לאשתקד היה הממוצע נמוך ב
 כים בהרבה.+ לעומת אשתקד, ובגלל שמחירי החרציות והצבעונים היו נמו27%-למרות שמחיר הוורדים עלה ב

 

התחושה במכרזות במשך השבוע האחרון הייתה מעט יותר חיובית מזו של השבוע שקדם לו. המחירים החלו להתאושש 
 במשך השבוע, ומאמינים שהביקוש ילך ויגדל מעתה לקראת יום האם.

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 15המקורות: 
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 השוק באוקראינה מתאושש, והסכם הסחר נתקל בקשיים 

שהתקיימה בקייב בשבוע האחרון, היו דיווחים בתקשורת על כך  Flowers Expo Ukraineלרגל תערוכת הפרחים 
 ששוק הפרחים והצמחים באוקראינה "נמצא בדרכו למעלה".

מה שהייתה לפני פרוץ המשבר המדיני עם רוסיה, טרם הגיעה ל  אמנם הרמה 
אך סוחרים בהולנד מדווחים על עלייה מתמדת והפיחות החד במטבע המקומי. 

בהזמנות, וכי ב'יום האישה הבינלאומי' האחרון הייתה באוקראינה "מכירה יותר 
 טובה מאשר ברוסיה".

ך נאלצים להסתפק בפרחים כמו ברוסיה, האוקראינים ממשיכים לקנות פרחים, א
זולים. מי שהרוויח מהמצב הם מגדלי הפרחים המקומיים, אשר הרחיבו את הייצור 
 –בזמן האחרון. גם ספקים הולנדים של זרעים, שתילים, פקעות, ושאר תשומות 

מעידים על גידול במשלוחים לאוקראינה. כך גם פרחי צבעוני הולנדים, אשר 'כיכבו' 
 ון הוורדים, שירדו בהזמנות.ביום האישה, על חשב

 

עם בהולנד דחו רוב המצביעים את הסכם -מנגד, ספגה המערכת ההולנדית אכזבה בשבוע שעבר, כאשר במשאל
 32%הסחר בין אוקראינה לאיחוד האירופי. הייתה זו הבעת מחאה אזרחית כנגד האיחוד האירופי. במשאל השתתפו 

המינימום הדרוש כדי להפוך את המשאל כמחייב את הממשלה להתחשב מבעלי זכות הבחירה ההולנדים; קצת מעל 
שרו את טיוטת ההסכם. לא החברות באיחוד האירופי כבר א   27. כל שאר ]אך אין לה חובה לפעול לפי תוצאותיו[ בו

 ברור מה תעשה ממשלת הולנד, אך ההערכות הן כי היא לא תפעל לעצירת ההסכם, למרות תוצאות המשאל.
רבו נציגי הממשלה וראשי הענף להסביר כמה תועלת תצמח ליצוא החקלאי בכלל, וליצוא משאל העם ה  לקראת 

 הפרחים בפרט, כתוצאה מביטול מכס הדרגתי שיבוא בעקבות ההסכם המסחרי. 
 

 .2009-שהיה ב €מיליון  25זאת לעומת שיא של  מיליון; 19צמחים לאוקראינה בהיקף אשתקד ייצאה הולנד פרחים ו

אשר יוסר המכס, ויגדילו כמובן את כושר , אשר ייחסכו כ€מיליון  4.6עור המכס ששולם בגין היצוא הזה היה שי

 .בשוק האוקראיני התחרות של תוצרת הולנדית
  FloralDaily  07+10+13/04/2016: ותהמקור

 
 

 

 

 

 בשוקחדש  פרח Borago Officinalis/ בוראג'  זיפן רפואי

שי האחרון של פרח קטיף הודיע על תחילת שיווק ביום ש   Komt goed Bvהמגדל 
תבלין. זהו הזיפן הרפואי -רפואי, וצמח-מאכל, צמח-גינה, פרח-ר עד כה כפרחכ  שמּו

Borago Officinalis. 
 

ס"מ, במכרזות אלסמיר  50הפרח יסופק בשני זנים/צבעים: כחול ולבן, באורך גבעול 
 (.705(   ונאלדוויק )קבוצה מס' 252)קב' מכרזה 

 . 33183שמספרו  Komt goed Bv הוא כאמור המגדל
 

 צמח הזיפן הרפואי גדל בשפע בישראל, בעיקר בגינות. 
 ת מרפא רבות.בין השאר, מפיקים ממנו 'שמן בוראג' בעל תכונו

 

  Bloemenkrant 14/04/2016המקור: 
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 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 


