
 
Aalsmeer | Naaldwijk | Rijnsburg | Eelde                                                                             '2017 במאי 22 ,21שבוע  ,21ידיעון מס  

 

 
 

 לוקאס פוס מזמין את מרקו ואן זייוורדן לכוס קפה... 

מרקו ואן זייוורדן התנצחו )שוב( לאחרונה מעל דפי האינטרנט. לוקאס  DFGמנכ"ל רויאל פלורהולנד לוקאס פוס, ומנכ"ל 
[, ואילו מרקו השיב לו בחריפות בטורו האישי בשבוע 14ידיעון מס' כלפי ציבור הסוחרים ]ראו  תהתבטא בביקורתיו

[. קצפו של ואן זייורדן יצא על כך שפוס טען בפומבי כי ישנם 20בידיעון מס' ה", ]ראו שעבר, כשהציע לו "להסתכל במרָא
 "יותר מדי סיטונאים", וכי הם אינם מגלים מספיק יוזמה ויצירתיות בהגדלת הצריכה של פרחים וצמחים. 

פוס כי הוא אינו מתכוון להתנצח עם  בשבוע האחרון הבהיר לוקאס
עמיתו דרך המדיה, וכי הם "יסבו יחד לכוס קפה" בזמן הקרוב, בכדי 
להבהיר את עמדותיהם זה לזה. יש לציין כי העיתוי לפרסומים אלה 

האם גרם -פלורהולנד, לאחר שבשבוע יוםויאל רלא פעל לטובת 
מכרזה להפרעות גדולות, אשר עוררו את זעמם -המחסור בעגלות

 פלורהולנדרויאל )המוצדק( של הסוחרים, והביא את הנהלת 
 להודות בכך שהמצב אכן דורש שיפור.להתנצל, ו

עד לסגירת גיליון זה של הידיעון לא מצאנו פרסום כלשהו אודות 
מקום, עצם ההכרזה על -השיחה על כוס קפה ועל תוצאותיה... מכל

 העת המקצועי-הביאה את עורכי כתב –כך שלא יתנצחו בפומבי 
לפרסם שוב ציטוטים מדבריהם זה אודות ארגונו של זה, בכתבה 

פני שני עמודים; מה שמבטיח שההתנצחות לא תרד -נרחבת על
 מהשיח הציבורי. 

 Vakblad vd Bloemisterij  15/05/2017המקורות: 

 מקלים על מציאת מידע VBNשיפורים באתר 

ומעתה יהיה קצת יותר קל למצוא את    VBN האתר המשודרג של ארגוןבימים אלה עלה לרשת 
הגדרות האיכות לפי קוד המוצר. האתר שודרג מבחינה חזותית ופועלת בו תוכנה משופרת. 

 השיפורים אמורים לתרום להעלאת רמת האמינות של המידע המובא בתעודות המשלוח.

מזעריות הנדרשות בעת הצעת המוצר האיכות הט המוצר הוא ההגדרה הבסיסית לדרישות מפר  
השיפורים -מטרת מקצהט גם מהווה הדרכה בסיסית לטיפול נכון בפרח הקטוף. למכירה. המפר  

 הנוכחי הוא לאפשר לקונים לקבל מידע יותר אמין לגבי התוצרת שהם רוכשים, לרוב מבלי לראותה.

 RFH Nieuws 11/05/2017המקור: 

 'מתקפת הסייבר' התבררה כתקלה מקומית...

האם, עם תחילת פעילות השעונים, התגלתה תקלה במערכת, אשר השביתה -במאי, למחרת יום 15ביום שני שעבר, 
 את פעולת השעונים בשלושת המכרזות הגדולות. ההשבתה נמשכה למעלה משעה וחצי.

לקשר את הכשל אל  הספקולציות שרצו על גבי הטריבונות מיהרו
סוף במדינות רבות בעולם ב פגעהת הסייבר הענקית אשר פמתק

עתה הסתיים. השמועה כבר פשטה, דרך הרשתות -השבוע שזה
פלורהולנד רויאל החברתיות, לרחבי האינטרנט. אך הנהלת 

המתח, ולהודיע שמדובר -נאלצה 'לאכזב' את חובבי סיפורי
שים על אי בתקלה פנימית... ההנהלה התנצלה בפני המשתמ

 הנוחות.

הכשל במערכת, שכמוהו כבר קרה בעבר, גרם לכך שחלק 
לא יכלו לבצע רכישות. לפי מדיניות  KOAמרחוק' -מלקוחות 'קניה

הופסקה מיד המכירה, עד אשר התקלה, הקטנה  –הארגון 
יחסית, אותרה ותוקנה. ההנהלה הבהירה שמדיניות הפעלת 

ות' לכל מי שמשתתף הזדמנוי-הבטחת 'שוויון גורסתהשעונים 
במכרזי השעון, ולכן המערכת הושבתה עד שהובטח כי כל מי 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1714.html#green2
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1720.html#orange1
https://www.vbn.nl/en/
https://www.vbn.nl/en/
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שמתחבר מרחוק למערכת יוכל להשתתף בקניות. ההשבתה לא גרמה נזקים מעבר לאיבוד זמנם היקר של העובדים 
ולא אמת על מהות התקלה, -פלורהולנד לא עדכנה את הקונים בזמןרויאל זאת נשמעו טרוניות על כך ש-והסוחרים. בכל

 נתנה הערכה לגבי משך ההשבתה הצפויה.

 RFH Nieuws + BPN + Bloemenkrant 15/05/2017: ותהמקור

 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'

 

 לוח מפגשים של חברי רויאל פלורהולנד בישראל בזמן הקרובתזכורת: 

 המפגש המקום המועד

 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-מפגש עם צוות 'הקואופרטיב ב 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

 

 

 
 

 

 האם היה מצוין -דעים במגזר המסחרי: יום-תמימות

מיליון צמחי בית וגן. הפדיון השבועי  35-מיליון פרחי קטיף, ו 254פלורהולנד רויאל ( נמכרו ב19האם )מס' -בשבוע יום
+ )מכירות פרחי 20%-מיליון יותר ממה שנמכר בשבוע המקביל אשתקד. גידול של כ 6.5, שהם €מיליון  137-הגיע ל

+(. מחזור המכירות המצטבר מראשית השנה עומד 39%לו למעשה בשיעור הקטיף גד
+ יותר מאשתקד. כאמור, ההפתעה מהיקף המכירות הגדול, יחד עם המגמה 2%עתה על 

פלורהולנד לא מוכנה, והמחסור רויאל לרכישת 'מנות' קטנות יותר בכל עסקה, מצאה את 
 בעגלות גרם לתקלות לא פשוטות.

-מסר שרוב חבריו מרוצים מאוד ממכירות יום VGBולנדים ארגון סיטונאי הפרחים הה
האם השנה, מדווחים שלא נותרו להם מלאים בלתי מכורים, ומגדירים את החג "מצוין", 
וטוב בהרבה מאשתקד. רבים סיפרו שגם בשבת, יום לפני החג, הגיעו הזמנות גדולות 

הם חשים שינוי מבעלי חנויות ומרשתות הפועלות באינטרנט. סוחרים הדגישו כי 
-בביקושים עבור יותר צבעים בהירים, ועבור פרחים שונים כמו אדמונית וליזיאנטוס, על
 חשבון הוורדים האדומים. מזג האוויר הנאה והקריר סייע מאוד לביקוש, טוענים הסוחרים.

-גם ארגון יבואני וסיטונאי הפרחים בגרמניה ערך משאל בין חבריו, ומדווח על שביעות
רבה בקרבם. במיוחד באזורי דרום ומערב המדינה. הארגון קובע אפוא כי הפרח הוא רצון 

 האם בגרמניה.-עדיין המתנה המועדפת ליום

  RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij +  FloralDailyהמקורות: 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

 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)
 (.מזעריים היו אשתקד

 

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

 

המשיכו  ,כפי שפרסמנו כאן בשבוע שעבר, 19בשבוע מס' 
המחירים לעלות, במרוץ לקראת יום האם. הממוצע לפרחי 

+ יותר 14%סנט לגבעול; כמעט  32קטיף בשעונים עמד על 
 +.6.5%-הקודם. הכמות הכללית עלתה ב מבשבוע

 בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה בשיעור
 +.5%+, תוך עלייה בכמות של 23%

הוורדים, הצבעונים, והגרברה משכו את הממוצע חזק כלפי 
 מעלה, בעוד החרציות פגרו אחרי אשתקד.

 

 ,[ כבר אחרי יום האםבטבלה משמאל], 20בשבוע מס' 
הייתה רמת מחירי הפרחים בשעונים דומה לזו של השבוע 

פחות  -1.4%סנט לגבעול,  31.5הקודם. הממוצע עמד על 
 בכמות הכללית. -11%השבוע הקודם, עם ירידה של  מן

האם בפולין, בצרפת ובשוודיה; -ימיה, וה'מומנטום' נשמר בשוק, לקראת החג הנוצרי 'העלייה לשמים', יום האב בגרמני
 . 21כל אלה חלים השנה בשבוע מס' 

 Vakblad vd Bloemisterij + Royal FloraHollandהמקורות: 
 
 

 

 

 שוק הפרחים בבריטניה צומח ואופטימי

העביר למשתתפים בו מסר אופטימי בהחלט,  לימודים לשוקי הפרחים בלונדון, אשר אורגן ע"י רויאל פלורהולנד,-סיור
 של בריטניה מן האיחוד האירופי. הצפויה למרות החששות מפני השלכות הפרישה

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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משתתפי הסיור התרשמו כי מכירות הפרחים בבריטניה הולכות וגדלות בימים אלה. לסוחרים, רובם ככולם, היה מחזור 
 ת כל חג היו השווקים ערים.מכירות גבוה מאשתקד ברבעון הראשון של השנה, ולקרא

הם התרשמו גם שהמבחר המועדף ע"י הצרכן הבריטי הולך ומשתנה: 
חשבון וורדים, חרציות, וציפורן השולטים -נצרכים יותר 'פרחי עונה', על

בשוק הזה. בין ערוצי השיווק הקמעונאי בולטת התרחבות מסלול 
ך המסחר מס 13%ההזמנות המקוונות ברשת; פלח זה כבר הגיע לכדי 

-שנים. זה בא כנראה על 5בלבד שתפס לפני  5%הקמעונאי, לעומת 
 47%-חשבון חלקם של המרכולים, אשר עדיין מובילים בבריטניה עם כ

יוקרה של פרחים ישנם עסקים טובים לאחרונה, ואלה -מהשוק. גם לחנויות
מרבות לחפש פרחים 'מיוחדים' ויקרים. עיקר הצמיחה נובעת מגידול 

המוסדי'; יותר פרחים וצמחים נרכשים ע"י המגזר העסקי, לצרכי במגזר '
הענקת מתנות, ולקישוט המשרדים. אלה, מטבע הדברים, אינם נוהגים 

 לרכוש פרחים בסופרמרקט.

גרדן', -קרו בשוק הסיטונאי הגדול והחשוב לפרחים, 'ניו קובנטהמסיירים ב  
ימן לאווירה אופטימית השוררת בקרב הפעילים בשוק אשר עבר זה עתה למשכן חדש ומרשים. עוד ס]בתמונה[ 

 הפרחים הבריטי. 

  BPN/RFH Nieuws 18/05/2017המקור: 

 תעשיית הפרחים הקנייתית אינה מתפתחת כצפוי

קולות של אכזבה וחשש נשמעים לאחרונה מכיוון ענף הפרחים בקניה. לפי כל הסימנים, היקף היצוא השנה יהיה דומה 
+ בכמות שרשם 8.8%-+ בפדיון, ו12.5%טונות. זאת לאחר גידול של  133,000 –לאשתקד, לפחות מבחינה כמותית 

 .2016-ל 2015היצוא בין 

עקבית  הם' טוענים שחלה יריד'מועצת הפרחיבארגון מקורות בממשלה ו
; אם כי הם לא הביאו נתונים להוכחת טענה זו. אין 2012ברווחיות מאז 

הענף השפיעה מאוד קריסתה של אחת החוות של מצב ה-תמונתספק שעל 
קארוטורי, בבעלות הודית, שהותירה גם אלפי עובדים מובטלים,  –הגדולות 

ים; כל זאת בתהליך ממושך של גסיסה, לאחר שלא קבלו שכר במשך חודש  
[. נראה שהיו עוד מספר משקים 2015-8בידיעון מס' ]ראו  2013-שהחל ב

שנסגרו, כשלא עמדו בתנאי התחרות הכלכלית. אבל הירידה הנוכחית 
ר, ובעיקר לעצירת גשמים ממושכת, ביבולים נזקפת לחובת פגעי מזג אווי

בידיעון מס' שהביאה משקים רבים למצב של מחסור במים להשקיה ]ראו 
פריחה. גם שערי שגרמה לעיכוב ב[; זאת לאחר תקופה קרה מהרגיל, 18

 ות במטבע מקומי.המטבע תרמו לירידה בהכנס

נאומים  זאת בהשראתפרסומים לא מעטים לאחרונה שידרו 'אווירת נכאים'; 
שנשאו גורמים בענף בוועידה ענפית שהתכנסה לאחרונה. טענות לא 

מקרה, עלייה באבטלה, בעיקר בקרב צעירים, -ה תומכת מספיק בענף. בכלנמעטות הופנו שם כלפי הממשלה, אשר אי
יתים, ורבה אכזבתם מכך שענף הפרחים אינו מראה סימנים להגדלת מספר העובדים הנדרשים מדאיגה מאוד את הקני

 בו. 

, או של 81בידיעון מס' זאת, נשמעים גם קולות אופטימיים לאחרונה; כמו זה של מגדל הגיפסנית, שהבאנו כאן -עם
מגדל וורדים אשר מספר על עלייה מורגשת בביקוש לוורדים במדינות אפריקה, במיוחד לקראת יום האם, ומעריך שיש 

טיסות ישירות מקניה של עתיד לפרחים בשוק המתעורר של כמה ממדינות היבשת.  נודע גם על התחלה קרובה 
ותי, ולקצר את זמן ההספקה. ידיעה זו כבר גרמה לארה"ב, שהפעלתן אמורה להוזיל את דמי ההובלה באופן משמע

 .ביוני( 7-9) יבניירוב IFEX למספר יבואנים אמריקאים להירשם לביקור בתערוכת הפרחים הבינלאומית 

זאת, חשוב -]הערת העורך: נראה שאנו עדים לגל של 'קיטורים' אופייני לתקופות שפל, ולא לפעמיו של משבר אמתי. עם
 תנופת הפיתוח באפריקה מצביעה על כך שלא צפויים עודפים בשוקי הפרחים של אירופה בזמן הקרוב.[  לציין כי עצירת 
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