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 מחזקים את השעון באילדה 

רויאל פלורהולנד החלה לנקוט בשורה של צעדים לחיזוק המעמד המסחרי של 
שעוני מכרזת אילדה הצפונית. אלה נחשבים, כידוע, 'שעוני הפלוריסטים' 

סגירת 'שעון הפלוריסטים' בנאלדוויק לאחרונה. מכרזת האחרונים שנותרו לאחר 
פלנטיון' העצמאית, ובמידה מסוימת במכרזת אילדה מתחרה למעשה במכרזת '

 מאס הגרמנית; אולם שתי אלה נמצאות באזורים גיאוגרפים רחוקים, יחסית.-ריין

במפגשים עם נציגי הקונים באילדה הוברר כי החיסרון המרכזי עבורם הוא מבחר 
לא מספיק עשיר. לכן הוחלט על קיום ניסוי בן חודשיים, המאפשר לקניינים באילדה 

כוש באמצעות מערכת 'פלורהמונדו' פרחים ב'קניה מוקדמת בשעון' מתוך לר
רויאל המבחר המוצע במכרזת אלסמיר. את התוצרת שנרכשה במסלול זה תוביל 

פלורהולנד על חשבונה, בתקופת הניסוי, אל המכרזה הצפונית; כך שהלקוחות 
 הובלות, כך-ביום. ההובלה תאורגן במרוכז, ע"י קבלן-יקבלו את התוצרת בו

 שתיבנה תשתית להובלה מאורגנת מוזלת לטווח הארוך. 

המבחר יכול התהליך להוביל גם לכך שהלקוחות יוותרו בכלל על -יוזמי הניסוי מודעים לכך כי בצד היתרונות משלימי
הם יוכלו לדאוג לכך שתהיה  –התוצרת המוצעת באילדה; אבל הם בונים על כך שלפי הביקוש שייווצר בעת הפיילוט 

 הספקה סדירה של מוצרים אלה ישירות ממגדלים למכרזת אילדה.

, מי שעמד בראש 'שעוני Aad van den Endenדן אנדן -את היוזמה מוביל אד ואן
פלורהולנד. רויאל הפלוריסטים', וכיום תפקידו מוגדר 'מנהל תפעול מסחרי' ב

ה. הוא הסביר בראיון למגזין בימים אלה ימונה גם אחראי למסחר במכרזת אילד
מצב, ויוחלט על המשך הצעדים -הענפי כי בסוף תקופת הניסוי תיערך הערכת

כן מדובר עתה על השקעות של -כמו שיסייעו לחיזוק מעמדה של המכרזה הזו.
פלורהולנד במכרזה הקטנה, לשיפור התשתיות, ולחיבור מערכת ל אירו

 אחרות.המחשבים אל כל הפעילויות החדשות של המכרזות ה

כל נעשה בתיאום מלא עם פנל ההמרכיב המעודד בפעילות הנוכחית היא בכך ש 
של לקוחות, אשר גם התגייסו לפעול להצלחת השינויים, כדי להבטיח את קיום 

 אורך שנים.המכרזה הצפונית ל

 Vakblad vd Bloemisterij  2+4+6/102017 המקורות:

 בדרך לעידן של 'אין פסולת'

תנהל את  וזו, העוסקת בתחום האשפה וחומרי גלם, Milgroרויאל פלורהולנד הגיעה להסכם עם חב' 
פלורהולנד. שני הגופים מקווים להגיע למטרה היומרנית של רויאל הטיפול בפסולת בשטחי המכרזות של 

'אפס פסולת' בכל מתקני המכרזות, כראוי לארגון שתפקידו "לקרב את הצרכנים לטבע, דרך הפצת פרחים 
 נוי".-וצמחי

ם ואף תניב לנו הכנסות", אמר גל-"אנו מתחילים בתהליך אשר בסופו האשפה שלנו תהפוך כולה לחומרי
הסביר כי הם יגייסו  Milgroת ברויאל פלורהולנד. ומנכ"ל , האחראי לנושא הקיימּוPiet Briëtט פיט בריי  

רויאל את כל הידע והניסיון שלהם בתחום ניהול הפסולת, כדי לנצל באופן המיטבי את כל סוגי הפסולת של 
תחיל כבר בניהול יחוזר. ניתן להבין כי ניהול הפסולת -פלורהולנד ושל לקוחותיה, ע"י מיחזור או שימוש

 ר אשר יביא את מיטב התוצאות.חזּוי  רכישת חומרי הגלם אשר בשימוש המערכת, והתאמתם למ
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 פלורהולנד רויאל חדשות 
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 לוקאס פוס יצא לתורכיה לשיחות על ביטול מכסים

קיים לאחרונה באנקרה שיחות עם שר הכלכלה התורכי, אודות  Lucas Vosמנכ"ל רויאל פלורהולנד לוקאס פוס 
מטילה על פרחים וצמחים מהולנד, ועל העברת ידע הולנדי לחקלאים הסרת/הפחתת חומות המכס שתורכיה עדיין 

 בתורכיה. ]בתמונה: השיחות כפי שצילם אותן וצייץ לוקאס בחשבון הטוויטר שלו[

פרחים מהאיחוד האירופי, וההולנדים על  48.6%יבוא בשיעור -כיום מוטל מכס
 28.4%מקווים להפחיתו למחצית התעריף הזה תוך שנה. צמחים פורחים משלמים 

 ; את אלה מקווים לבטל לחלוטין.4%מכס, וצמחים ירוקים 

המנכ"ל מאמין שהפחתת התעריפים תביא לפיתוח משמעותי של המסחר בענף 
העביר ידע מקצועי תשמש עבור הפרחים בין שתי המדינות. מקווים שהנכונות ל

 ממשלת תורכיה תמריץ להסרת מכסים.

. שם גם 29בידיעון מס' פלורהולנד לחדור לתורכיה ראו בכתבה רויאל ]על מאמצי 
סביר מדוע מצא מנכ"ל תקראו על היחסים המתוחים בין שתי המדינות; מה שאולי מ

 פלורהולנד לנכון לנהל שיחות מהסוג שבד"כ נעשות בין ממשלות...[ רויאל 

 Vakblad vd Bloemisterij 03/10/2017המקור: 

 
 

 

  

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1729.html#orange2
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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

 

ירדו מחירי  שפרסמנו בשבוע שעבר[כפי ] 39בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  27.3הפרחים בשעונים. הממוצע עמד על 

+ יותר מזה של השבוע הקודם. זאת תוך עלייה 10.3%
 +.5%-בכמות הכללית בשיעור כ

, תוך -6%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב
זאת, המחיר הממוצע היה -+. עם3%עלייה בכמות של 

]ראו  2015-זה של השבוע המקביל ב+ מ7%-גבוה ב
 בעקומת המחירים כאן למעלה מימין[.
עמד מחזור  2017בסוף הרבעון השלישי של שנת 

+ יותר מזה 1.6%המכירות הכללי של רויאל פלורהולנד על 
 .2015-+ גבוה מ6.4%-, ו2016-של התקופה המקבילה ב

  
המשיכו מחירי  ]ראו בטבלה כאן משמאל[ 40בשבוע מס' 

הפרחים בשעונים לרדת. הממוצע לפרחי קטיף עמד על 
פחות מהשבוע הקודם. הכמות עלתה  -6.8%סנט;  25.5
 +(.0.4%מעט )

, עם עלייה -18%-היה המחיר נמוך בבהשוואה לאשתקד 
 +.6%בכמות בשיעור

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
 
 

 

 למסחר אלקטרוני בפרחים ממהרים להיערך

ת בהולנד ההכרזות על 'פלטפורמות' חדשות, או מתחדשות, המציעות שרותי ו  ּבבזמן האחרון מתר  
מסחר אלקטרוני בפרחים. למתבונן מן הצד כל זה נראה כניסיונות להקדים את רויאל פלורהולנד 

ת לפיתוח תשתית פוס הכריז על מתן קדימּו בתחרות על הובלת מסלול המסחר הזה, מאז שלוקאס
תוך רכישת חברה קיימת בתחום  - Floriday.io -למסחר אלקטרוני, הקמת ארגון מיוחד לשם כך 

- FloraXchange-   [.  27בידיעון מס' כדי להיות ערוכים מיד כשחקן ראשי בזירה ]ראו 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1727.html#green2
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שהיא  Dutch Flower Group  (DFG) בשבוע שעבר הכריזה קבוצת המסחר בפרחים הגדולה ביותר בהולנד
, אשר e-Flora, פלטפורמה חדשה למסחר מקוון, BloomPostבאוקטובר, בשיתוף עם חב'  1-מפעילה, החל ב

ברחבי אירופה, והארגון החדש ידאג לפזר את  עומדת לרשות לקוחותיה, שיוכלו להציע תוצרת ללקוחותיהם
, BloomPostההפצה נשענת על המערך של  .[נראה כמו מערכת ברמה הקמעונאית] המשלוחים ללקוחות

 DFG[. 23בידיעון מס' הידועה בין השאר בזכות הצלחתה במשלוחי פרחים לתיבת הדואר ]ראו כתבה 
השתמשה גם קודם בשירותיה של 'בלומפוסט', אלא שמעתה הן הקימו ארגון משותף, שינהל את כל הפעילות 

, עליהם סיפר FleuraMetzם יוזמה זו באה במקום או בנוסף למגעים עם חב' המסחר אהמקוונת. לא נמסר 
, יצא בסוף השבוע שוב בקריאה "לכל מנכ"ל, מרקו ואן זייוורדןהאבל  [27בידיעון מס' ביולי ]ראו גם זאת  DFGמנכ"ל 

 הגורמים בענף" לפעול יחד במהירות כדי להתארגן לעידן הסחר האלקטרוני "תוך שיתוף פעולה מלא".

, Marco Stolze'מכרזה מקוונת'. מרקו סטולצה  בקרובעומדת להפעיל  ClockOnlineהחברה הפרטית 
המנהל, התפאר באחרונה כי המערכת שלו גם תחסוך הוצאות, וגם תדאג שללקוח יגיעו פרחים -הבעלים

יותר טריים, בהשוואה למכרזות. החברה תפעיל מכרזה מקוונת, בה הלקוח קונה ישר מן המגדל, וגם 
 כל גם להביא את הפרחים שנרכשו אל תאפשרזמנתו ישירות מהמגדל, בו ביום. החברה מקבל את ה

אותם ישירות לקונים. בנושא הבטחת התשלומים  תפיץ היאפלורהולנד, משם רויאל אחת ממכרזות 
פלורהולנד רויאל המסר אינו ברור כרגע. באתר החברה נאמר שהיא "יכולה לטפל בתשלומים". בניגוד ל

 היא 'בלתי תלויה' ואין לה אינטרסים מסחריים המתנגשים עם המגדל או עם הסוחר. לדבריו,ו, החברה של – DFG -ול
 פלורהולנד.רויאל , ומגדלים שאינם חברי קהל היעד שלו הם מגדלי 'פרחים מיוחדים'

 BPN 10/07/2017 + FloralDaily 25/09/2017 + Vakblad vd Bloemisterij 06/10/2017: ותהמקור

 פרחים בסין 'אביב' תציג בתערוכת

 גואנגג'ואובעיר  Flower Expo China 2018'אביב' עומד להשתתף לראשונה ביריד המסחרי  תאגיד
Guangzhou קונג ובמקאו(, בחודש מרץ -במחוז גואנדונג שבדרום סין )הפרובינציה הגובלת בהונג

2018. 

לשוק הסיני המתפתח. ב'אביב' שואפים להרחיב את היצוא של פרחים, פירות, ירקות, ותבלינים גם 
החברה פיתחה חנות אינטרנט ומערכת לוגיסטית משוכללת, המאפשרת לה לשרת גם את השוק 
הסיני. היוזמה מצטרפת למגמה גוברת והולכת של ניסיונות חדירה לשוק הסיני מצד יצואני פרחים 

 באפריקה ובדרום אמריקה.

מבחר הישראלי של פרחים 'מיוחדים' כמו של 'אביב', עם ה Harmonie בתערוכה יוצג מותג 'הרמוני'
 אדמונית, טרכליום, ליזיאנטוס, כלניות, פרח השעווה, וכיו"ב.

"אביב רואה בסין יעד מרכזי להמשך ההתפתחות של ענף הפרחים ומוסיף משה פרץ, המנכ"ל: 
לשם  ,אשת מכירות מקומית יםמעסיק אנו מעבר להשתתפות בתערוכה, מאוקטובר 'ולכן ;מישראל

פרסומים  .ה וקידום מכירות של פרחים מישראלימים פתוחים אצל לקוחות לשם הצג 4כבר נקבעו  .ום המכירות בסיןקיד
בסינית. בתוכנית  חנות האינטרנט שלנושל  גרסהשונים של אביב מתורגמים ומתפרסמים בסינית, ובקרוב תושק 

 ".שטרם הגיע הזמן לחשוף אותןפעילויות נוספות 

  flowerexpochina.com אביב + :ותהמקור

 ישראל מסייעת להודו גם בידע לענף הפרחים

'מש"ב' ו'סינדקו', זרועות סיוע החוץ של משרד החוץ ומשרד החקלאות של ישראל, 
, קיימו לאחרונה סמינר בן יומיים במחוז בבנגלוריחד עם הקונסוליה הישראלית 

נאדו, בדרום הודו, למגדלי פרחים, בשיתוף עם 'המרכז -קרישנגירי, מדינת טמיל
ישראלי בחקלאות -של פרויקט שת"פ הודי Centre of Excellenceלמצוינות' 

IIAP . 

הפעילות מתבצעת במסגרת ההסכם לשיתוף פעולה חקלאי בין ממשלות הודו 
 מחוז בהודו.-מדינות 10-, ומבוצע בשלבים שונים ב2008-תם בוישראל, שנח

במסגרת הסמינר העביר המומחה הישראלי גדעון לוריא הדרכה בנושאי גידול 
פרחים גיאופיטים, השקיה, וטיפול בפרח. גידול פרחים הוא מרכיב חשוב בהסכם 

רוצה למנף דרכו את שיפור מצבם של   IIAPבין המדינות, אשר הנהלת פרויקט 
 החקלאים במדינה.  

  BusinessLine 11/09/2017 המקור:
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