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 FPCפלורהולנד בוחנים את האפשרות לצמצם את מספר 'וועדות המוצר' רויאל ב

, הסביר למגזין ]בתמונה[ Peter Ottoהאחראי לתיאום מוסדות המגדלים ברויאל פלורהולנד, פטר אוטו 
המקצועי כי כל נושא וועדות המוצר נבדק כעת במטרה למצוא את המבנה האופטימלי, אשר יאזן בין 

צם הוצאות, לבין הרצון להעניק עדיפות למעורבותם של המגדלים בהחלטות הצורך להתייעל ולצמ
הארגון. בין השאר, לדבריו, נבחנת גם האפשרות להפחית את מספר הוועדות, ע"י איחוד מקבצים של 

 . במקביל בוחנים חלופות נוספות.FPCמוצר -וועדות

 במאי. 18-'המועצות המייעצות' בהנושא נבדק, ויובא לדיון פתוח במפגש של ראשי הוועדות עם 

 Vakblad vd Bloemisterij 27/04/2017המקור: 

 ממשיכים לקדם את היצוא לסין

מעניק עדיפות גבוהה לקידום יצוא הפרחים לסין. הוא מנצל כל  Lucas Vosמנכ"ל רויאל פלורהולנד לוקאס פוס 
פעולה מצד כל המעורבים. במסיבת העיתונאים ת ושיתוף הזדמנות לספר על כך לקהל הרחב, בכדי ליצור מודעּו

 האחרונה, לרגל פרסום התוצאות העסקיות של הארגון, מסר המנכ"ל נתונים כלליים, והביע אופטימיות.

פלורהולנד עדיין רויאל היקף יצוא פרחים הולנדים לסין במסגרת יוזמת 
זניח: הוא הסתכם לכמיליון יחידות. "ממש כלום בהשוואה לכמות הכללית 

מיליארד יח' בשנה שעוברים דרך המכרזות שלנו", הוא אומר. פוס  12.5
לסין  אמאמין בפוטנציאל הגדול של סין לקלוט פרחים. הוא הציב יעד לייצ

מיליון השנה. לדבריו, גם הסוחרים  50, לעומת 2020בשנת  €מיליון  100-ב
ההולנדים, שהיו ספקנים באשר לפוטנציאל של שוק זה, מתחילים לתמוך 

 פלורהולנד.רויאל יותר ביוזמה של 

אחד מצווארי הבקבוק המעכבים את התפתחות היצוא היא התאמת 
זו  הוורדים הנכונים עבור השוק הסיני. הוא מאמין שהמוצר הנכון למטרה

פלורהולנד עוסקים עתה במציאת רויאל הם וורדים ממזרח אפריקה. ב
 הוורדים הקנייתים האידאלים לביקוש הסיני.

לוקאס גילה כי נעשים גם ניסיונות זהירים לבחון את השוק בדרום קוריאה, דרך המכרזה שם. זאת במסגרת העדיפות 
על עירנות כדי שהולנד לא תאבד את הבכורה בשוק בזמן יש לשמור -שניתנת לפיתוח שווקים חדשים מחוץ לאירופה. בו

 תורכיה, ועוד.כמו סין, אירן,  הפרחים העולמי, בהתחשב בכך שקמים אזורי ייצור חדשים מתפתחים

 Hortipoint 25/04/2017המקור: 

 איכות או תפעול בגין סטיות בנושאיחיובים 

פרטי גובה חיובי ה'קנסות' בגין סטיות וטעויות  בעקבות שאלות הבהרה של מגדלים לא מעטים מבקש ירון לפרסם את
 בנושאי איכות ותפעול:

 הערה הסבר €  עלות קוד

 במקרה של החזרה שנמצאה מוצדקת קונה פרחים ע"י החזרת 20.00 1335

 המכירה *ביקורת איכות לפני  19.10 1334
 

 הסכום יקוזז ביום ביקורת האיכות

 הסכום יקוזז בתשלום השבועי  10.90 2827

 אחריות הביצוע היא של הפורק פרחים בלי תעודת אלקטרונית 16.35 1309

 אבל בגלל בעיות טכניות החיוב מפוצל לשני תשלומים  € 30המכירה: העלות הכוללת היא  לפני איכות ביקורת* 
 האחד ביום הביקורת והשני שבוע לאחר מכן.   

 נמסר ע"י ירון כוכבי

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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  במאי 4-ב –שנתי בישראל -המפגש האזורי החציתזכורת: 

ח"ן המפגש החצי שנתי של חברי רויאל -, יתקיים בבית העם בגבעת10:00, בשעה 04/05/2017ביום חמישי, 
מפגשים אזוריים אשר מתקיימים לקראת האספה  14-פלורהולנד הישראלים עם נציגי הנהלת הקואופרטיב. זהו אחד מ

 ביוני. 1-שנתית של חברי האגודה, המתוכננת להתקיים ב-החציהכללית 

-, ותוצאות חלקיות ל2016קרי הדוח הכספי לשנת יבמפגש יימסרו ע
כן יימסר דיווח על התקדמות ההחלטות והיישום של -. כמו2017

'. יימסר גם דוח 2020פלורהולנד רויאל התכנית האסטרטגית '
 מפעילותה של 'מועצת הפיקוח'.

החברים הדילמות שעומדות על הפרק בגיבוש התכנית יובאו בפני 
ותוצג התכנית  ', לקראת המשך הדיונים,2020-טיב ב'הקואופר

לפיתוח 'הפלטפורמה הדיגיטלית' העתידית, ושלבי ההתקדמות 
 ליישומה.

למפגש מהולנד, ואשר יציגו את הנושאים, יענו  והנציגים שיבוא
 לשאלות, ויקשיבו להערות החברים,  הם: 

  ג'ק חוסנסJack Goossens 'יו"ר 'מועצת הפיקוח ,RvC .)של הקואופרטיב )מי שהחליף את ברנרד אוסטרום 

  סטיפן ואן סכילפחארדהSteven van Schilfgaarde.המנהל הפיננסי הראשי של הארגון , 

   י פיטר ואן דר סכPieter van der Schee  חדש'. חשוב בתכנית האסטרטגית ו'השעון ה, האחראי לנושאי מ 

  פרד ואן טולFred van Tolאנשי קשר למגדלים מחוץ להולנד., האחראי על מנהלי הלקוחות/ 
  Peter Otto 10/04/2017מכתב המקור:

 לוח מפגשים של חברי רויאל פלורהולנד בישראל בזמן הקרוב

 המפגש המקום המועד

 נציגי ההנהלהמפגש חצי שנתי עם  גבעת ח"ן, בית העם 10:00במאי, בשעה  4יום ה' 

 צפייה משותפת בשידור חי מהאספה הכללית הס, מועדון לחבר-כפר 19:00ביוני, בשעה  1יום ה' 

 ' סבב אחרון2020-מפגש עם צוות 'הקואופרטיב ב הס, מועדון לחבר-כפר 10:00ביוני, בשעה  27יום ג' 

 ' סבב אחרון2020-'הקואופרטיב במפגש עם צוות  יוסף, בית העם-תלמי 10:00ביוני, בשעה  28יום ד' 

 ' סבב אחרון2020-מפגש עם צוות 'הקואופרטיב ב ידידיה, בית העם-כפר 16:00ביוני, בשעה  29יום ה' 

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 תזכורת: ימים בהן המכרזות תהינה סגורות בשבועות הקרובים

 שבוע מס' תאריך יום החג

 21 במאי 25 חמישי חג העלייה לשמיים 

 23 ביוני 5 שני היום השני של 'שבועות הנוצרי'

 

 

 

 
 

  צופים גידול במכירות פרחים ליום האם בארה"ב

. החברה מקיימת Prince & Princeלקראת יום האם התפרסמה בארה"ב תחזית מכירות הפרחים של חב' הסקרים 
 האם.-הסקרים מזהים מגמת גידול מתמדת בצריכה לקראת יוםשנה.  20-תחזית בענף הפרחים כבר כ-סקרי

-מיליארד ב 4ד $ על פרחים וצמחים לכבוד יום האם, לעומת רמיליא 4.2הסקר חוזה כי הצרכנים בארה"ב יוציאו השנה 
ילאי על רכישות לחג זה. רוב הגידול צפוי מצד קבוצת ג $ 76אב הרוכש פרחים יוציא בממוצע -. מעריכים כי כל בית2016

 ; קבוצות אלה מראות מגמת גידול בעשור האחרון.35-40, וזו של 35-פחות מ

האם הוא החג המביא לצריכת פרחים וצמחים יותר מכל חג אחר בשנה ]הידיעה אינה מספקת נתונים על היקף -יום
 המולד[.-וולנטין או חג-הרכישות לקראת יום

 FloralDaily 25/04/2017המקור: 

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 עור בפלורידה ה-מחסור בשרך עלה

העור מן המגדלים בפלורידה עדיין מצומצמת מאוד, בהשוואה לשנים עברו, כתוצאה -אספקת שרך עלה
 מסרו ראשי ארגוני המגדלים המקומיים. גידול העיקרי באוקטובר האחרון; כךאזור הבמנזקי הסופה 

סבלה מנזקי הוריקן 'מת'יו'  פלורידה, שהיא הספק העיקרי של ענפי קישוט ירוקים, ומייצאת גם לאירופה,
[ והמגדלים התקשו בשיקום ההריסות, בין 2016-42בידיעון מס' בשטחי גידול נרחבים ]ראו ידיעה  שפגע

לול להשפיע גם צל.  ההספקה לשוק טרם חזרה אפוא לקדמותה. המחסור ע-השאר בגלל מחסור ברשתות
על ההיצע באירופה. המגדלים צופים שהספקת פיטוספורום וירוקים אחרים תהיה סדירה, ותוכל אולי לכסות 

 .בשרכים באופן חלקי על המחסור

 Society of American Florists 27/04/2017המקור:  

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

 

http://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1642.html
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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 
   הכמויות   הכללי  אשתקד. הקו הכחול מסמל את הממוצע
לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד  באופן יחסישסופקו, 
נקודות )%(, כך שכאשר הקווים עומדים על  100-מופיע כ

המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים  –בסולם  100
 לאלה של השבוע המקביל אשתקד. 

 

 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה
 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי

 

 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

 

גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 

 
 

המשיכו המחירים לעלות. פרחי קטיף פדו  16 בשבוע מס'
+, יותר מן 8%סנט לגבעול; סנט אחד,  22בשעונים בממוצע 

 .-30%-השבוע הקודם. הכמות הייתה נמוכה ב
 -22%+, עם 4%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב

 פחות הספקה.
כל מכך שבשבוע שעבר היו -ההספקה הפחותה נבעה קודם

 .חג הפסחא[]לרגל  ימי מכירה 4רק 
את הממוצע הגבוה יחסית הובילו הפעם הצבעונים, בעוד 

 הוורדים הגדולים פדו מחיר מעט נמוך מאשתקד.
 

 + בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.12%-[ עלה מחזור המכירות של פלורהולנד ב13-16]שבועות מס'  4בתקופה 
+, וההספקה גדלה 11%יף עלו בממוצע בשיעור שיעור הגידול הזה היה גם בפרחים וגם בצמחים. מחירי פרחי הקט

 +. מזג אוויר נוח ומועד מאוחר של חג הפסחא יצרו את התנאים למחירים הגבוהים יחסית לשבועות אלה.1%-ב
 +.3%מתחילת השנה עלו המכירות של פלורהולנד בשיעור 

 

+ מזה של השבוע הקודם, 11%בכמעט המשיכו המחירים לעלות. הממוצע לפרחי קטיף בשעונים היה גבוה  17בשבוע מס' 
 +.8%-סנט לגבעול. הכמות בשעונים עלתה ב 24.6ועמד על 

. המחיר היה זהה לזה שהיה -15%, תוך ירידה כמותית של -6%בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך בשיעור 
  .. צופים כמובן עלייה משמעותית במחירים בשבוע הבא, לקראת יום האם2015-בשבוע זה ב

   Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland: ותהמקור
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 מתכננים 'פסגה עולמית לענף הפרחים'

, ובעבר הרחוק ניהל את מכרזת ווסטלנד VGB ההולנדים בון, מי שעמד בראש ארגון סיטונאי הפרחים-מיודענו הרמן דה
CCWS 'משמש כיום כיו"ר ארגון סחר הפרחים הבינלאומי 'יוניון פליירס ,Union Fleurs במסגרת זו הוא הכריז השבוע .

על 'פסגה עולמית' של הארגונים הבינלאומיים בענף הפרחים, אשר צפויה להתקיים בהולנד בשבוע הראשון של נובמבר, 
 ף המארגן והמארח.בזמן היריד המסחרי של אלסמיר. רויאל פלורהולנד היא הגו

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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בון הביע שביעות רצון מן ההתפתחויות האחרונות בענף בעולם. לאחר משברים כלכליים חלה התאוששות -דה
הדרגתית, ועכשיו הענף שוב בצמיחה. הוא הביע תקווה שהחגיגה 
לא תתקלקל מניסיונות חדשים להכניס 'פרוטקציוניזם' למסחר 

 יכלכלה גלובלית'.הבינלאומי, ומהטלת ספקות ביתרונות של 

לשיא כשעבר את כיום בפרחים הגיע השנתי היקף הסחר העולמי 
; היקף שמעמיד את גודל הענף לפני המוצרים 'המתחרים' שוקולד ויין. יש סיכוי להאמין כי €מיליארד  100קו 

בעוד לנפש,  € 15-הצריכה העולמית הממוצעת לנפש יכולה להכפיל את עצמה: כיום הממוצע העולמי הוא כ
 .€ 100במדינות השיא הממוצע לנפש מגיע לכדי 

יוזמים את 'ועידת הפסגה',  ולכןלשם כך יש לאחד כוחות של כל הארגונים הבינלאומיים העוסקים בקידום הענף, 
 בפעם הראשונה בהיסטוריה של הענף.

 Floribusiness 27/04/2017המקור: 

 עצירת גשמים בקניה מדאיגה מגדלים רבים

חודשים קרים במיוחד בתחילת השנה, אשר גרמו לעיכוב בפריחת שטחי הוורדים, שורר כעת במדינה יובש יחסי, לאחר 
עם התאחרות עונת גשמי האביב, המתחילה בד"כ בחודש אפריל. משקי גידול שאינם נמצאים בקרבת אגמים כבר 

ה בכמות הכללית המיוצאת מקניה, אך סובלים ממחסור חמור במים. עדיין ממדי הנזק מוגבלים, וטרם הורגשה נסיג
מספר משקים כבר הודיעו שיאלצו לסגור את המשק באזורים היבשים, ולהעתיקו לאתרים יותר 'בטוחים' מבחינת 
 הספקת המים. מגדלים רבים כבר הביעו חשש שעצירת הגשמים תאיים גם עליהם, אם לא ירדו גשמים בזמן הקרוב.

  Vakblad v d Bloemisterij + AllAfrica.com 27/04/2017: ותהמקור

 הצלחה ליצוא גיפסנית מקניה לסין 

שבקניה החל בשנים האחרונות לגדל, בצד הוורדים, גם גיפסנית.  לאור ההצלחה הם התרחבו  Kimman Rosesמשק 
 דונם.  40דונם. הם מתכננים עתה להוסיף עוד  160והגיעו אשתקד להיקף 

המחירים במכרזות בהולנד היו טובים אשתקד, במיוחד עבור המיונים הכבדים, 
גר'; מה שגרם להם להשקיע ולהיענות לביקוש הטוב. כרגע המחירים  35-40

 עדיין מפגרים אחרי אשתקד, אך הם מאמינים שהם יעלו בימים הקרובים. 

ו אבל ההפתעה באה ממזרח: לאחר שהציגו בתערוכת פרחים בסין הם החל
לקבל הזמנות לגיפסנית שלהם, והמכירות הולכות וגדלות. ישנם מגדלים נוספים 
שמוכרים בסין, וכולם מרוצים. כמה קנייתים פתחו משרדי מכירות בסין, אך משק 

Kimman Roses  פלורהולנד, רויאל מתוצרתו דרך  100%מקפיד על שיווק
במיוחד  והמכירות הישירות לסין מתבצעות דרך המערכת. הביקוש מסין הוא

 , ופחות לזנים לבנים.(צבועים) לגיפסנית בצבעים שונים

  FloralDaily 25/04/2017המקור: 

 יום עיון ל'פרחי גומחה'

בקריה החקלאית  09:00בשעה  22/05/2017נישה/גומחה וגידולים חדשים ביום שני -שה"מ מארגן יום עיון לפרחי
 דגן, באולם הכנסים.-בבית

 , טווידיה ,קרספידיה ,גרבילאה בבית צמיחה ,סקביוזה והשיווק של מגוון גידולים: תוגשנה הרצאות על המחקר, הגידול,
 .גלוריוזהו ,פוליגונטום, זנים נוספיםה/קאלה אתיופיק ,קאלה צבעונית ,הלובורוס, ליזמכיה

 פרטים אצל מדריכי שה"מ. כל המגדלים מוזמנים.

 27/04/2017הזמנה מטעם תחום פרחים בשה"מ המקור: 

 

 


