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 הקיץ בענף בהולנד יתרחשו השבועאירועי סוף 

המקצועיים האחרונים לקיץ זה. אם אתם במקרה בסביבה, -בסוף השבוע הקרוב יתקיימו בהולנד האירועים הענפיים
 ודאי תשמחו לדעת כי:

  הדגש באירוע בספטמבר במכרזת נאלדוויק 7-8חמישי -יתקיים בימים רביעי פלורהולנדרויאל יריד הסתיו של .
זה הוא על צמחי בית וגן. מגדלים מציגים את מבחר המוצרים שלהם לעונת הסתיו. כל הפרטים על האירוע 

  הולנדפלוררויאל באתר האינטרנט של )באנגלית( זמינים 

 'כיכר הסחלבים' Orchideeënplaza  תצוגת מבחר מוצרי
קבוצת הסחלבים, יתקיים במקביל גם הוא במכרזת 

 נאלדוויק. פרטים באתר כנ"ל.

 תערך )כפי שכבר  לפרחי קיץ 31-התערוכה הארצית ה
( בכנסיה העתיקה של נאלדוויק 34בידיעון מס' פרסמנו  

בספטמבר. פרטים )בהולנדית  8-11ראשון,  –בימים חמישי 
 . באתר התערוכהבלבד( 

 שבוע דליה Dahlia Week  עם תצוגת זנים פתוחה לקהל
בספטמבר.  5-9ראשון  –בימים רביעי  Lisseיתקיים בליסה 

   באתר ארגון מגדלי הפקעותפרטים )בהולנדית בלבד( 

  RFH Nieuws + CNBהמקור: 

 קרה בהולנד ימשלחת של אנשי לוגיסטיקה סינים ב

בשבוע שעבר בקרה בהולנד משלחת של קבוצת הלוגיסטיקה הסינית המשתפת פעולה עם צוות תכנית 'בורסת 
. הם באו להכיר ולהתרשם מפעילות ענף הפרחים בהולנד, World Flower Exchange (WFE)הפרחים העולמית' 

 לקראת פיתוח משותף של מסלולי יצוא וסחר אלקטרוני מהולנד לסין.

לחזק את הקשר שנוצר במסגרת הניסויים לפתח הביקור נועד 
רויאל מסלול של מסחר בפרחים הולנדים בסין. מנהל הפרויקט ב

, הסביר שטיפוח Guido de Witוויט -פלורהולנד, חידו דה
בפיתוח עסקים עם הסינים, והוא  חיוניהקשרים האישיים הוא חלק 

מייחס חשיבות רבה לביקור הזה. הוא טורח לאפשר למבקרים 
היטב כיצד עובד הענף בהולנד, ולהכיר את הנפשות ללמוד 

 הפועלות מולם.

עד כה נערכו ניסויים לא מעטים בסין, במטרה להכיר את השוק 
ולתכנן את פעילות השיווק בהתאם.  נמכרו פרחים הולנדים 
באמצעות מרכולים, באמצעות חנויות פרחים, ודרך מסחר 

ם לשלב של פעמיי-אלקטרוני. מתכננים לעבור מניסויים חד
משלוחים מתמשכים. נערכה תצוגה של פרחים קנייתים, 
ופלוריסטים סינים הוזמנו להכיר את הזנים שקניה מציעה. סיור 

, בראשות יו"ר ארגון חנויות הפרחים, היה הצלחה ]בתמונה[ פלורהולנדרויאל לימודים של פלוריסטים סינים ב
 גדולה.

הנהלת רויאל פלורהולנד ממשיכה אפוא במאמץ מרוכז לפיתוח המסחר עם סין, כמרכיב מרכזי במאמצי הפריצה 
 לשווקים חדשים, ופרויקט 'בורסת פרחים עולמית'. 

.  30בידיעון מס' פלורהולנד כלפי סין הביא ארז יונש במסגרת הדיווח על פגישות בסין רויאל ]סקירה על מדיניות 
ב'סיפורי סבתא' אשר בידיעון מס' ואילו על 'הקטע הישראלי' בפיתוח יחסי המכרזות ההולנדיות בסין אפשר לקרוא 

2015-33 ] 

 RFH News 02/09/2016המקור: 

 הידיעון יוצא לחופשה בת שבוע

 בשבוע הבא לא יופיע הידיעון, לרגל חופשות של האחראים לעריכתו ולהופעתו. 
 בספטמבר.  20הגיליון הבא יופיע אפוא ביום שני 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.royalfloraholland.com/en/speciale-paginas/all-events/v6199/floraholland-autumn-fair/
http://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1634.html#green2
http://nzbt.nl/
http://www.cnb.nl/NL/Paginas/CNB-Product--Show.aspx
http://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1630.html#green3
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1533.html
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1533.html
http://www.yedion.com/yedion-2015/yedion-1533.html
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 
 

 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

 
 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד          :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 יחסישסופקו,    הכמויות
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 

 

ירדו מחירי פרחי הקטיף בשעונים,  34בשבוע מס' 
סנט  26בהשוואה לשבוע הקודם. הממוצע עמד על 

, 33( פחות מזה של השבוע מס' -6.4%סנט ) 2לגבעול; 
 +.7.5%תוך עליה בכמות בשיעור 

זאת, היה המחיר הממוצע -בהשוואה לאשתקד, לעומת
 .-7%+, תוך ירידה בכמות בשיעור 17%-גבוה ב

 

רי תקדים לעונה זו. וותיקי הכרוזים אינם זוכרים רמה כזאת בתקופת הקיץ. הכל בגלל ירידה מחירי הוורדים הם חס
 במזרח אפריקה. הקריר והגשום בכמויות, בהשפעת מזג האוויר

 

פחות  -8%-סנט לגבעול; כ 24-המשיכו מחירי הפרחים בשעונים לרדת. הממוצע עמד על פחות מ 35בשבוע מס' 
 +.3.6%תוך עלייה בכמות הכללית בשיעור מזה של השבוע הקודם; זאת 

. נציין עם זאת כי -12%-+, עבור כמות שהייתה קטנה ב16%-ואילו בהשוואה לאשתקד היה הממוצע גבוה ב
 סנט. 31; אז הממוצע עמד על -23%-היה המחיר הממוצע השנה נמוך ב 2014בהשוואה לשנת 

 

  Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland + Market Report Rose wk 35המקורות: 
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 פורעים תקפו חוות פרחים באתיופיה

 לא פסחו על משקים חקלאיים בבעלות זרה באזור באהיר ,מתקוממיםשל  אלימות רעותוּפ ,ההפגנות נגד הממשלה
דאר, מצפון לבירה אדיס אבבה. בשבוע שעבר הותקפו חוות בבעלות הולנדית, בלגית, איטלקית, והודית. כולן 

  בשותפות כלשהי עם הממשלה; וזו הסיבה שהותקפו.

היקף הנזקים ומידת הפגיעה בהספקה אינם ברורים עדיין. 
בבעלות  ,אופן הידיעות כאילו חוות הפרחים 'אסמרלדה'-בכל

כנראה היו מוגזמות. ידיעות סותרות  –שרפה כליל הולנדית, נ
 ממשיכות להופיע באמצעי התקשורת.

המחאה האלימה היא תולדה של התנגדות להלאמת אדמות 
של מקומיים לטובת פרויקטים של פיתוח עירוני וחקלאי, מבלי 
שבעלי הקרקע יזכו לפיצויים, לטענתם. האלימות החריפה 

מפגינים נורו למוות ע"י  אותלאחרונה לאחר שעשרות, ואולי מ
 כוחות הממשל.

הידיעות הללו כבר גרמו לתגובות פוליטיות בהולנד. יש להניח שהתופעה תפגע קשות בזרם ההשקעות הזרות 
באתיופיה, אשר עליהן מתבסס פיתוח ענף הפרחים במדינה. הדימוי של אתיופיה כמדינה ידידותית למשקיע כבר 

 לם בקרוב.  ות ייּבאם גל האלימ , גםספג מכה קשה

 ידיעות שונות, חלקן סותרות, באמצעי התקשורת בעולם :ותהמקור

  פרחים 'בסגנון הולנדי'-באירן מתכננים מכרזת

וקמים ארבעה מרכזים בתמיכה מסיבית של הממשלה, הולכים ומ
חר בפרחים באירן. הראשון שבהם, באזור טהרן, לוגיסטיים למס

 סוף השנה הנוכחית.אמור להיות מוכן לפעולה עד 

ארגון יצרני הפרחים האירני הודיע שבמרכז החדש יופעל 'שעון 
מכרזה בסגנון הולנדי', אשר ישרת את מסחר הפרחים, לשוק 

 המקומי וליצוא.

לאירן אסטרטגיה ממשלתית לפיתוח ענף הפרחים ליצוא, תוך ניצול 
דול היתרונות היחסיים של המדינה: מגוון אזורי אקלים מתאימים לגי

פרחים, כוח אדם מיומן, וקרבה לשווקים מתפתחים באזור המפרץ, 
 באסיה, וברוסיה.

 משלחת רשמית של אנשי עסקים מהולנד כבר בקרה באירן באביב.

  FloraCulture International 01/09/2016המקור: 

 20-בפעם ה –שטיח הפרחים של בריסל 

, בכיכר העיר ברוב 20-שטיח הפרחים של בריסל נפרש, זו הפעם ה
שנות  150באוגוסט. הנושא השנה היה  12-15פאר והדר בימים 

יחסים דיפלומטיים של בלגיה עם יפן, ועיצוב ה'שטיח' היה בהתאם. 
 ירה יפנית ידועה.זש-אמניתמעצבת/בעיצוב סייעה גם 

דונם  1.8מ'; סה"כ  24 מ', ורוחבו 75אורכו של שטיח הפרחים היה 
עציצים פורחים; בעיקר בגוניה,  600,000-של פרחים. נפרשו כ

בשילוב דליות בשלל צבעים. כמאה מתנדבים יצרו את המשטח 
 שעות. 8-הפורח בתוך כ

. Ghentמים מרוכזים בעיקר סביב העיר גנט מגדלי הבגוניה הפל  
 55%-דונם, אחראים לייצור של כ 800-פני כ-מגדלים, על 20

 מתוצרת הבגוניה העולמית.

  FloraCulture International 19/08/2016המקור: 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות


