
 
Aalsmeer | Naaldwijk | Rijnsburg | Eelde                                                                             '2017 ביוני 12 ,24שבוע  ,24ידיעון מס  

 

 
 

 שוב מחסור באמצעים: הפעם אין מספיק דליים 

מכרזה הרבה מעבר לצפוי, ונוצר -בזמן האחרון גדל הביקוש לדליי
 כך לקיום רגיל של המסחר.-לחסור חמור בכלים האלה, ההכרחיים כמ

 לפי שעה ננקטו צעדים מידיים לשיפור הזמינות של דליים, כגון: 

  במענה לביקושים.הרחבת שעות הפעילות של המחסנים כסיוע 

 .קריאה למגדלים וללקוחות להחזיר מיד דליים מלוכלכים 

 .הקצאה מבוזרת ככל האפשר של דליים בין המשתמשים 

 .שימוש מוגבר ומזורז במכונות לשטיפת דליים 

 .הגברת קצב הייצור של דליים חדשים 

  במלאים.איזון הסעת דליים מוגברת בין המכרזות השונות להשגת 

 להמריץ את לקוחותיהם הסופיים להחזרה  פנייה ללקוחות
 מוקדמת של דליים.

 נטיבי של דלי שיתאים לשימוש זמני.מעודדים את המגדלים לעיין בקטלוג הדליים ולחפש סוג אלטר 
 פלורהולנד בשוק הפרחים הסיטונאי בלונדון[ויאל ר]בתמונה: דליי 

 רויאל פלורהולנד לומדת את הגורמים שהביאו למחסור, ותנקוט בכל האמצעים למנוע מחסור בתקופות השיא הבאות. 

+ מאשר 6-9%-נתוני המכירות בשעונים מראים כי אכן בשבועות האחרונים הייתה ההספקה גבוהה בהערת העורך: ]
. זה מאשתקד -9%-מראה הספקה קטנה בש ,נתון המצטבר מתחילת השנהל בניגודבתקופה המקבילה אשתקד. זאת 

 [ובלתי צפויה מסביר אולי מדוע ההספקה המוגברת הייתה מפתיעה

 RFH Nieuws 06/06/2017המקור: 

 '2020-תזכורת: מפגש בישראל עם צוות 'הקואופרטיב ב

בניגוד לפרסומים הקודמים, הצוות יקיים בסבב הזה בישראל רק מפגש 
 )ולא שלושה כפי שתוכנן במקור(.  אחד

 .הס-במועדון בכפר 16:00ביוני, בשעה  26ביום שני, המפגש יתקיים 

לאור הידיעה כי הוחלט לקיים בקרוב ניסוי 'יבש' של מוסד 'מועצת 
החברים' ]ראו בדיווח מהאספה בשבוע שעבר, בדברי הסיכום של היו"ר 

מומלץ להשתתף ולהביע דעה בנושא זה, החשוב כ"כ לעתיד  –חוסנס( 
 האגודה שבה אתם חברים.

 [ 12בידיעון מס' ]על המפגשים הקודמים בישראל, ראו 

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 ביוני 15-מאס תהיה סגורה ב-מכרזת ריין

. ביום זה Fronleichnamהקודש' / קורפוס קריסטי / -ביוני, יחגגו בגרמניה את החג הנוצרי 'חג לחם 15ביום חמישי, 
 תהיה המכרזה סגורה ולא תתקיימנה מכירות. למחרת, ביום שישי, תתקיים הפעילות כרגיל.

 Veiling Rhein-Maas 07/06/2017המקור: 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

 'בשוקי הפרחים באירופה: שינויים בתוכן הפרק 'תזכורת

תפרסם יותר, ככל הנראה. אנו  מפלורהולנד לפרחי קטיף' לא רויאל 'מדד כפי שהודענו כאן לאחרונה, 
 נחדש את הפרסום השבועי. –עדיין מנסים לחדש את קבלת הנתונים, ואם נצליח 

פלורהולנד,  רויאל היחיד שנותר חופשי לפרסום, במסגרת 'מדיניות פרסום הנתונים' של  בסיס הנתונים
' המתייחס למחירי השעונים. אלא שמעתה הוא מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדהוא '

 האחרון כפי שהיה נהוג בעבר.-, ולא עוד לשבוע לפנילשבוע האחרון שלפני פרסום הידיעוןמתייחס תמיד 

 עוןמערכת הידי
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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 

 

צנחו מחירי  [ כפי שפרסמנו בשבוע שעבר] 22בשבוע מס' 
; שלפניולעומת השבוע  -25%הפרחים בשעונים בשיעור 

סנט לגבעול בלבד. הכמות הכללית  19הממוצע עמד על 
 +(1.3%עלתה מעט )

)!(, וזאת  -32%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב
 +.9%תוך עלייה בכמות הכללית בשיעור 

נראה שהעיתוי של 'חג השבועות הנוצרי' ביום שני יצר סוף 
הוציא את הצרכנים  נוחשבוע ארוך, אשר יחד עם מזג אוויר 

 לחיק הטבע ולחופים, והביקוש לפרחים היה נמוך במיוחד.
 

[ הייתה התאוששות של מחירי פרחי הקטיף בשעונים. הממוצע עלה משמאל למעלה ראו בטבלה כאן] 32בשבוע מס' 
 בכמות הכללית. -18%סנט, תוך ירידה של  23+ לעומת השבוע הקודם, ועמד על 18%-ב

. הכמות שנמכרה בשעונים הייתה נמוכה 2015זהה לזה של השבוע המקביל אשתקד, וגם לזה של  המחיר הממוצע היה
 אשתקד. 23מזו שנמכרה בשבוע  -10%-ב

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 המאפיה האיטלקית שקיימה סניף באלסמיר הוכתה קשות

ו ורוקו קרופי, אשר קיימו במשך טלפני כשנה וחצי נעצרו, במבצע משולב של משטרות הולנד ואיטליה, האחים וינסנ
[. 2015-41' בידיעון מסשנים מערכת הונאות והברחת קוקאין מהולנד לאיטליה תחת כיסוי של משלוחי פרחים ]ראו 

[; מה 14בידיעון מס' לפני כחודשיים פרסמו עיתונאים גרמנים ידיעה כאילו הפעילות הפלילית עדיין נמשכת ]ראו 
 ות...[]בתמונה: אריזת קוקאין בקרטון חרצי פלורהולנד.רויאל שהוכחש אז ע"י הנהלת 

כעת נודע כי משטרת איטליה ורשויות אכיפת החוק שם הצליחו לשים יד על רכוש של 
חנויות  13. הנכסים כוללים €מיליון  30האחים העצורים, ולעקל נכסים בערך כולל של 

אמריקה. -וכן גם קרקעות בדרום מלון; כולם באיטליה;-ושני בתידירות,  22פרחים, 
רגל, תוהים עכשיו אם -קורבנות התרמיות הגדולות בהולנד, חלקם כבר מזמן פושטי

 הרכוש הרב שנתפס יגרום לכך שנפגעי המאפיה יזכו להחזר כלשהו...

באלסמיר, והיה ידוע  רמוכ   וינסנטו קרופי, מסתבר, היה במשך שנים סיטונאי פרחים
פרחים ומכירתם. רק אחרי חקירה מאומצת, שכללה שתילת חרוץ ומסור ברכישת כ

 מכשירי האזנה במשרדו, התגלה התפקיד הכפול שמילא בעסק...

ההולנדית, המתמחה בהתחקות אחרי לקוחות בענף הפרחים שאינם  AgroCheckחב' 
ה להונות יצואני עומדים בתשלומים, דיווחה בשבוע שעבר כי בנאפולי שבאיטליה נחשפה פעילות של חברה אשר ניסת

פרחים בהולנד; סוג פעילות שבגינה החברה נתפסה כבר בעבר ]הדיווח אינו מציין אם יש קשר בין חקירה זו לבין 
 המשפחה שרכושה הוחרם[.

הולנדי במעצר בבלגיה, מתוקף בקשת הסגרה של שלטונות רוסיה, באשמת הברחת חשיש -בזמן יושב אזרח בלגי-בו
 צדק...-ליטו טוען שאין להסגירו משום שברוסיה לא מצפה לו משפטבתוך משלוחי פרחים. פרק

  AD 26/05 + 08/06/2017: ותהמקור

 פלנטיון שואפת להפוך ל'שעון הפלוריסטים של מערב אירופה'

הכריזה בשבוע שעבר על אסטרטגיה  ,הולנד מזרח-מרכזב ,Edeשבעיירה אדה   ]בתמונה[ מכרזת 'פלנטיון' העצמאית
 חדשה: להפוך לשעון של הפלוריסטים ]חנויות הפרחים ושזרי הפרחים[ במערב אירופה.

באסיפה הכללית של אגודת המכרזה הסבירו המנכ"ל, פטר באקר 
Peter Bakker  והיו"ר יוס קרסטןJos Kersten  שואפים הםכי 

ניה, לבלגיה, גרמ-להרחיב את קהל הלקוחות של המכרזה למערב
. לדברי המנכ"ל, שפלורהולנד מתמקדת בשוק 2025ולדנמרק עד שנת 

משאירה את זירת ולכן הקונים הגדולים, ובמדינות מחוץ לאירופה, 
הפלוריסטים האזורית 'פנויה'. הוא מאמין לכן שבאימוץ המטרה 

פלורהולנד, רויאל האסטרטגית הזאת תמלא פלנטיון תפקיד משלים ל
]כמובן שהוא מתעלם בדבריו אלה משעוני  יהןולא תהיה תחרות בינ

 .פלורהולנד בנאלדוויק ובאילדה...[רויאל הפלוריסטים של 

כוללת גם  היאהתכנית לטווח בינוני וארוך גובשה בעזרת משרד ייעוץ. 
הם מקווים לאפשר לקמעונאים  כךתהליך מואץ של דיגיטליזציה. 

 מרחוק'. המכרזה תערך לספק לקונים מרחוק שירותים לוגיסטיים.במדינות השכנות להשתתף במכרזי השעון ע"י 'קניה 

במכירות השעון של פלנטיון במחצית הראשונה של השנה. המכירות  -5%בינתיים, כפי שנמסר באסיפה, חלה נסיגה של 
 2016+( לאשתקד. שנת 0.8%הגינון עלו מעט, וכך נותר מחזור המכירות הכולל דומה )-בעסקאות ישירות ובמרכז

. בקיץ הנוכחי מתכננים שם התחלה 2015+ לעומת 8.7%ייתה טובה עבור פלנטיון. היא רשמה עלייה במכירות של ה
 של 'מכירה מוקדמת בשעון'.

  Vakblad v d Bloemisterij 08/06/2017המקור: 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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