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 ˪ˣ˰˲˪ ˪ˡ˥ ˭˩˞ ˵˧ˣˣˡ˪˞ˮ˟ '˫˧˦˯˧˶ˣ˪˲ˢ ˭ˣ˰˷' 

יום שישי האחרון היה היום האחרון להפעלת 'שעון הפלוריסטים' בנאלדוויק, זאת לאחר שהוחלט להקדים את סגירתו, 
, לאחר 2014-[. השעון הזה הופעל ב32בידיעון מס' בעקבות מעבר מהיר מהצפוי של קונים לרכישה מקוונת ]ראו 

 סגירתה של מכרזת בלייסוויק, כמענה לקונים קטנים, במיוחד מהשוק המקומי בהולנד.

מאחר  היום האחרון היה דל מאוד בקונים על הטריבונה ]ראו בתמונה...[
 שרוב הקניינים כבר אכן רוכשים בשעונים אחרים, ובמקומות אחרים. 

לאלה מהקניינים הקטנים  ההשעונים בריינסבורג מהווים אלטרנטיב
המתעקשים לעבוד מול שעון 'אמתי'. אולם מסתבר שלא מעטים )בעיקר 
קניינים מחוץ לאזור הקרוב לנאלדוויק( כבר עברו לרכוש במכרזת 'פלנטיון' 

שבמרכז הולנד. הנהלת 'פלנטיון' הודיעה  Edeמאית, בעיירה אידה העצ
קונים חדשים מ'פליטי' שעון הפלוריסטים  30-שבחודש האחרון נוספו לה כ

להצטרף בימים הקרובים. בזכות 'ההגירה' צפויים  20-בנאלדוויק, וכי עוד כ
הזאת מקווים בנאלדוויק לסיים את השנה ללא נסיגה במחזור המכירות 

 .2017בשעונים, אשר סבל מירידה לעומת אשתקד במחצית הראשונה של 

הנהלת רויאל פלורהולנד הבהירה שוב כי הרכישה המקוונת ב'שעוני היצוא' 
רים צמאפשרת כיום פתרונות הולמים גם לקונה הקטן, ולזה המחפש מו
 'מיוחדים', מתוך מגוון עשיר בהרבה מזה שהיה ב'שעון הפלוריסטים'. 

   + WOS Vakblad vd Bloemisterij  11/08/2017כתבה בטלוויזיה  :ותהמקור

'ˢˮˣˬ˸ ˧˲˪ ˤ˶˩ˬ' ˧ˡˠˮ˸ˬ˪ ˸˟˷˵ ˭ˤˣ˞ 

בית פתחה בהתנגדות מאורגנת להחלטה להתחיל במכרזים -[ קבוצת מגדלי וקנייני צמחי31בידיעון מס' כזכור ]ראו 
[. המתנגדים גם פתחו דף 2017באוקטובר  4-לפי תמונה בשעוני הצמחים באלסמיר ובנאלדוויק ]המעבר מתוכנן ל

 א.בפייסבוק ומנסים לגייס תומכים. הם הצהירו שידרשו קיום אספה כללית מיוחדת שתצביע על הנוש

לאחר שנפגשו עם המנכ"ל, שהבהיר כי אין בכוונתו לחזור בו 
מההחלטה, זומנו נציגים של הקבוצה להצטרף לדיון מיוחד של 
קבוצת המיקוד 'חיזוק שעון הצמחים', שעסק בהשלכות של מעבר 
למכרזים לפי תמונה. המתנגדים העלו את נקודות החולשה של 

 ילית על המסחר.מכירות לפי תמונה, לדעתם, והשפעתה השל

נקודות החולשה העיקריות שנדונו היו חוסר האמינות של 
ויאל רהתמונות ושל המידע הנמסר בתעודת המכרזה. נציגי 

פלורהולנד הסכימו עם המתלוננים שנושא זה עדיין אינו ברמה 
מספקת, והסבירו מהם האמצעים שננקטים בכדי לשפר את 

בסוף התור;  המצב: מכירת אצוות שנשלחו ללא 'תמונה מייצגת'
אפשרות לקניין להתלונן על תמונה לא מתאימה, וסיוע אקטיבי 

 למגדלים המתקשים בהכנת תמונה ראויה.

זמנית. מסתבר גם שחלק מהמתנגדים -הייתה גם ביקורת על קצב המכירה, המקשה על עבודה מול מספר שעונים בו
ולא תהיה יותר טריבונה לקניינים; ולא היא: בכלל סוברים שמעבר למכרז לפי תמונה מחייב אותם לקנות מרחוק, 

בינתיים יכול הקניין לשבת מול הכרוז באולם המכירות, או להתחבר ממשרדו, לפי בחירתו. הובעה גם דאגה מכך שאין 
 מספיק מקום לתצוגת מוצרים באחורי אולם המכירות )'ויטרינות'( בהם יכול הקונה להתרשם מהמוצר.

בכל הנקודות שהועלו, וללוות באופן אישי את מי שמתקשה במעבר ל'מצב דיגיטלי'. נקבע  נציגי המכרזה הבטיחו לטפל
זאת -בספטמבר במסגרת של 'קבוצת המיקוד לחיזוק שעוני הצמחים' להערכת הצעדים שננקטו. עם 6דיון נוסף ליום 

 באוקטובר. 4מובהר שמועד המעבר למכרזי תמונה נותר 

 RFH Nieuws 08/08/2017  :המקור

  

 ˸ˣ˷ˡ˥ ˪˞˧ˣ˶ ˡˮ˪ˣˢ˶ˣ˪˲ 
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'˭ˣ˰˷˟ ˸ˬˡ˵ˣˬ ˢ˶˧˩ˬ'˪ ˞˧˷ ˧˶ˣˤ˥ˬ 

[, אך עכשיו נשברו גם 52בידיעון מס' הפופולריות של המכירה המוקדמת בשעון הולכת ועולה, כידוע ]ראו דיווח קודם 
 משמעית.-וחדשיאים, המעידים על מגמה ברורה 

כירה מוקדמת בשעון, במערכת מעד סוף יולי נמכרו במסלול 
; זה היקף המכירות שהיה בכל €מיליון  45'פלורהמונדו', פרחים בשווי 

מיליון  80-שעד סוף השנה יסתכמו המכירות ב אפואמצפים  .2016שנת 
מסך מכירות השעונים. לא חלק כ"כ גדול, אבל  4.3%-. זה מבטא כ€
 כמעט הכפלה לעומת אשתקד.זאת -בכל

התוצאה מושגת בזכות העובדה שמספר המגדלים שמשתמשים במערך 
+ לעומת אשתקד, וכבר כמעט ממחצית 48%-המכירה המוקדמת גדל ב

מכלל המגדלים עשו שימוש במערכת. הגידול במספר הקניינים התבטא 
 + )!(60%-ב

אשר מצליחים לקבל דרכו מחיר גבוה יותר  –למגדלים  הנתונים מעידים על כך שככל הנראה המסלול הזה אכן כדאי
קניינים, אשר מבטיחים לעצמם את הכמויות הקטנות שהם חייבים להשיג לקראת ראשית ל וגם –מאשר במכרזי השעון 

 שהכל ללא תוספת עמלות או הוצאות לוגיסטיות נוספות. –יום המכירה. והיתרון לכולם 

 RFH Nieuws 03/08/2017המקור: 

ˡˮ˪ˣˢ˟ ˫˧˥˶˲ˢ ˸ˣ˩ˣ˪ˢ˸ ˸ˮˣ˰ ˢ˞˧˷˟ 

רויאל פלורהולנד לוקחת חלק באירועי הפרחים המסורתיים, 
 ממש בימים אלה:

 באוגוסט( 4,5,6התהלוכה המושטת בווסטלנד ) ¶

 באוגוסט( 11,12,13תהלוכת הפרחים של ריינסבורג ) ¶

 בספטמבר( 2+3תהלוכת הפרחים של אילדה ) ¶

 10עד  7-)מ בנאלדוויק הארציתתערוכת פרחי הקיץ  ¶
 (בספטמבר

פתחה את העונה,  ]בתמונה[ התהלוכה המושטת בווסטלנד
במשך שלושת  צופים )!( 500,000-לא פחות מ ומשכה אליה

מרכז -ימי ההפלגה בתעלות בין העיירות השונות במערב
 הולנד. הסירה של פלורהולנד זכתה בפרס המקוריות.

 המקורות: דיווחים ברשת
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˸˧ˤ˥˸ ˠˤˬ ˶˧ˣˣ˞ˢ ˫˧˶˰˪ ˢ˲ˣ˶˧˞˟ 

  

 ˢ˲ˣ˶˧˞ ˥˶ˤˬ˪ ˧ˡˮ˪ˣˢˢ ˞ˣ˴˧˟ ˢˬ˧˷˶ˬ ˢ˥˧ˬ˴ 

יצוא ענף הפרחים ההולנדי לארצות מזרח אירופה ולרוסיה גדל מאוד בשנה הנוכחית. עד סוף יולי גדל היצוא לפולין 
 מיליון(. 66+ )22%-מיליון(, וצ'כיה ב 101+ )36%-. רוסיה גדלה ב€מיליון  159-+ והגיע ל27%בשיעור 

. זאת לאחר גידול לא €מיליארד  3.8-והסתכם עד כה ב 6%-סך כל היצוא של פרחים וצמחי נוי מהולנד גדל השנה ב
מהמחזור השנתי,  6%+ בלבד. יולי הוא בד"כ חודש חלש. המכירות בחודש זה מהוות רק 1%מרשים בחודש יולי, בשיעור 

 מסך כל המכירות. אחד-כל 10-11%מים בד"כ בעוד מרץ ומאי רוש

"הקהל הרוסי אינו מוותר על פרחים; אם כי הוא נאלץ להסתפק עכשיו בפרחים יותר זולים מבעבר" אומר יצואן גדול. 
הרובל הרוסי די יציב לאחרונה, וגם זה תורם להתאוששות ביבוא הפרחים. נראה שמאמצי השיווק של היצואנים ההולנדים 

 קם את המסחר עם מזרח אירופה, ע"י התאמת המבחר ושיפור השרות.הצליחו לש

 .-7%השוק האנגלי, שנסוג עם היחלשות המטבע, עדיין מפגר לעומת אשתקד; במצטבר בשיעור 

 בזכות מחירי תובלה אווירית נוחים. י+, למרות בעיות בשער המטבע, ואול7%בארה"ב נרשם גידול מצטבר של 

 [מדי פעם משחרר לפרסום VGBנתונים נוספים, ואנו נאלצים להסתפק במה שארגון הסיטונאים  ]כידוע, אין לנו גישה אל

 VGB/Floridata 12/07/2017המקור: 

  

 ˫˧˥˶˲ˢ ˧˵ˣ˷˟ ˢ˲ˣ˶˧˞˟   
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ˡ˵˸˷˞˪ ˢ˞ˣˣ˷ˢ˟ ˫˧ˮˣ˰˷˟ ˸ˣ˧ˣˬ˩ˣ ˫˧˶˧˥ˬ    

 

 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 

 

 '˯ˬ ˰ˣ˟˷˟31 []היו מחירי  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר
הפרחים בשעונים ברמה דומה לשבוע הקודם. הממוצע 

סנט נמוך -סנט לגבעול, בשברי 20-עמד על קצת יותר מ
 .-3.7%-. הכמות הייתה נמוכה ב30מזה של שבוע 

, -9%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב
 (.-1%עבור כמות דומה )

 

˰ˣ˟˷˟  '˯ˬ32  עלו מחירי פרחי הקטיף בשעונים, לעומת
 23+. הממוצע עמד על 12.5%השבוע הקודם, בשיעור 

 +(.0.9%סנט לגבעול. הכמות הייתה דומה )
זאת, הממוצע -. עם-%4-, עם כמות נמוכה ב-%5-היה הממוצע נמוך ב [ראו בטבלה כאן משמאל]בהשוואה לאשתקד  

 ]ראו בעקומת ההשוואה כאן למעלה[ 2015-המקביל ב+ בהשוואה לשבוע 9.5%-היה גבוה ב
 RFH Markt & Informatieהמקור: 

 

 
 

 
 
 

 

˶˟ˠˣˬ ˟˴˵˟ ˫˧ˬ˴ˬ˦˴ˬ ˡˮ˪ˣˢ˟ ˧ˣˮˢ ˧˥ˬ˴ˣ ˫˧˥˶˲ˢ ˧˥˦˷ 

היקף ב הירידהמראים על האצת קצב CBS הנתונים האחרונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הולנד 
 שטחי ענף הפרחים, בהשוואה לשנים קודמות.

פחות  -8%ד';  32,520דונם. השטח הכולל עומד עתה על  3,000-כ 2016הנוי נגרעו מאז -וצמחי חי הפרחיםט  מש  
 . -22.5%, ובחמש שנים היה הצמצום המצטבר 2015לעומת  -2.5%ן היה קצב הקיטּו 2016-במאשתקד. 

˸ˣ˥˶ˣ˲ ˸ˣ˰ˣˬ˷ - ˫˪ˣ˰ˢ ˭ˬ ˸ˣ˷ˡ˥ ˧˵ˤ˟ˬ 
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; נגרעו -9.5%חי פרחי קטיף; אלה הצטמצמו בשיעור רוב הקיטון חל בשט
דונמים.  16,800ד' בשנה האחרונה, והם מונים עתה רק  1,800מהם 

ד';  6,300בחמשת השנים האחרונות נעלמו ממפת גידול פרחי קטיף 
 .-27%ירידה של 

 -2.5%ד' שהם  600 נגרעו ;קיטון בשטחי צמחי עציץ קטן בהרבהקצב ה
. בחמשת ד' 12,700הכולל עומד עתה על  שטחם; פחות מאשתקד

השנים האחרונות שמר מגזר זה על יציבות יחסית. ]ראו סקירה קודמת 
 [ 2016-01בידיעון מס' 

 Vakblad v d Bloemisterij 09/08/2017המקור: 

˫˧˥˶˲ˢ ˞ˣ˴˧ :˸ˣ˧ˤ˥˸˪ ˡˣˠ˧ˮ˟ ˟ ˢ˪˰ ˢ˧ˮ˵ˬ-2017 

עולה כי בחמשת החודשים הראשונים  KNBSמנתונים שחשפה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של קניה 
+ 20.7%-+ בכמות )משקל( ו16.5%של השנה גדל היקף היצוא של פרחים מהמדינה באופן משמעותי. הגידול היה 

בפדיון. זאת בניגוד לכל התחזיות שפורסמו עד כה, כולל הערכת מצב שנתנה מנכ"לית 'מועצת הפרחים של קניה', 
רה אז ּבהיא ד   ודש מאי האחרון.בח Jane Ngigeהגב' ג'יין נגיגה 

על עצירת הגשמים שאילצה מגדלים לצמצם בהשקיה, וצפתה יצוא 
 [ 21בידיעון מס' מצב מקיפה -בהיקף דומה לאשתקד ]ראו גם סקירת

מאי  –מחזור המכירות של פרחים ליצוא מקניה בחודשים ינואר 
; €מיליוני  347-מיליארד שילינג קנייתי, שהם כ 42.4הסתכם לכדי 

 בתקופה המקבילה אשתקד. €מיליון  287-זאת בהשוואה לכ

גם התחזיות לפגיעה ביצוא לבריטניה, בעקבות החלטת האנגלים 
לא  -טבע הבריטי לעזוב את האיחוד האירופי, והיחלשות המ
-+ והסתכם ל4.5%-התממשה. היצוא לבריטניה עד סוף מאי גדל ב

 מהיקף היצוא כולו[. 40%]כמעט  €מיליון  138

  FloralDaily / KNBS 11/08/2017 המקור:

˸ˣ˲˧˞˷ˢˬ ˸ˣ˥˲ ˨˞ ;˪ˡˠ ˢ˧˲ˣ˧˸˞ˬ ˞ˣ˴˧ˢ 

. יחד עם יצוא $USמיליון  275לכדי  , והסתכם20%גדל היקף יצוא הפרחים מאתיופיה בשיעור  2016-17בעונת היצוא 
 מיליון $.  300-פירות וירקות היה הפדיון כ

שקט פוליטי, וממזג אוויר שלא היה ידידותי לפריחה; אבל השאיפות -הגידול ביצוא התממש למרות הפרעות שנבעו מאי
)כולל ירקות ופירות(  2020מיליון $ לשנת  500והיעדים שהציבה הממשלה לענף לא הושגו. הממשלה הציבה יעד של 
 ועכשיו חוששים כי קצב ההתפתחות אינו מספיק מהיר להשגת יעד זה.

לפי מקורות במוסד לקידום היצוא, המכשול העיקרי היה זמינות של 
קרקע לפיתוח משקי גידול. הממשלה פעלה במרץ להסרת מכשול 

דונם שהוקצו  30,000זה, ולאחרונה הוכרז על תוספת של 
דול פרחים, בשלושה אזורים שונים. זאת מתוך למשקיעים לגי

 ד' שהוקצו למטרה זו במדינה. 100,000

המדינה משקיעה משאבים רבים בקידום היצוא של פרחים. 
אוויר ענק ומודרני בנמל התעופה של -לאחרונה נחנך מסוף מטעני

אבבה ]בסיוע מסיבי מהולנד[ ומסייעים ליצואנים לחדור לשוק -אדיס
 הסיני.

עובדים  143,000-מות באתיופיה מספק תעסוקה כיום לכענף החמ
 קבועים ועונתיים. 

 [ 16בידיעון מס' ]ראו גם כתבה בנושא 

 Vakblad v d Bloemisterij 08/08/2017המקור: 
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