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 קטניםָמוחיםָנגדָמדיניותָהתעריפיםָהמוצעתָָשעון-דלימגָ 

[ העומדת עתה בדיוני המפגשים 47בידיעון מס' לאחר פרסום הצעת ההנהלה למדיניות תעריפים חדשה ]ראו 
בדצמבר, נשמעו בהולנד בשבוע שעבר קולות מחאה של  7-הכללית בהאזוריים, ואשר תובא להצבעה באספה 

 מתנגדים מקרב המגדלים הקטנים והבינוניים.

, בדקו €דלי שעון' עם מחזור מכירות שנתי של פחות ממיליון 'מג  
פלורהולנד, ומצאו שסך ויאל רבמחשבון שעלה לרשת מטעם 

 עליהם אם יוחל השינוי המוצע יהיה גבוה הפולניתהעלויות אשר 
עגלות בשבוע,  60-והרסני עבורם. מגדל שושן, המעביר בשעון כ

התראיין למגזין הענפי, וסיפר שלפי נתוני המחשבון הוא מצא 
. הוא הביע התמרמרות, וטען כי 13%-שהוצאות השיווק שלו יעלו ב

'מגדלי מכירה ישירה' גדולים יוזילו את תשלומיהם למכרזה בשיעור 
שיפעל לחזק את השעונים, אבל "לוקאס פוס אמר  .20%של עד 

בפועל עושים בדיוק ההיפך", טען המגדל. הוא הסביר כי ספקי 
שמוכרים את רוב תוצרתם בשעון, יוצרים  כמוהו, איכות מעולה,

שוק גבוה, אשר ממנו נהנים גם אלה שמוכרים את רוב -מחיר
תוצרתם באופן ישיר ללקוחות. ואילו כאשר המחירים בשוק ירודים, 

'המגדלים הישירים' את הכמויות שהם שולחים לשעון,  מגדילים
 ומפילים את המחיר גם עבור 'מגדלי השעון'.

גם מגדלי 'פרחי קיץ' הביעו חשש מכך שהוצאות השיווק שלהם תגדלנה באופן שיהפוך את המכירה בשעון לבלתי 
ביע תמיכה בעמדת המגדלים הקטנים דעת' שה-כדאית. ואפילו חברי מערכת המגזין עצמם פרסמו ביום שישי מעין 'גילוי

חסר' לערכו הסגולי של השעון -בשעונים, וחזרו על הנימוקים הנ"ל בשפתם שלהם. "יש במדיניות החדשה 'הערכת
 אם השעונים ייעלמו" כותב אחד העורכים.  המוביל עבור כלל המגדלים. יש ספק אם המכרזות יוכלו להחזיק בכוחן

אך , קוראים 95רק אמנם השיבו למשאל  מוצאי השבתשאלון לקוראים בנושא. עד ם גהמגזין 'בלומיסטריי' פרסם 
ושא נסבורים שמדיניות התעריפים המוצעת, המבוססת על העמקת העיקרון 'יוצר ההוצאה הוא ה 59% מתוכם

 אינה מוצדקת. -בתוצאה' 

 Vakblad vd Bloemisterij 21+24/11/2017+  :ותהמקור

 פלורהולנדרויאלָבאסטרטגיהָשלָהבנקיםָההולנדיםָמאמיניםָ

מיליון  195יעמידו במשותף אשראי של  -  Rabobank, ING, & ABN-AMRO-שלושת הבנקים הגדולים של הולנד 
 לרויאל פלורהולנד. האשראי ניתן לחמש שנים, עם אופציה להארכה. €

פלורהולנד להשקעות הדרושות למימוש רויאל האשראי ישמש את 
השינויים הנדרשים בשירותים שהיא מעניקה לחבריה בתחום 

, במערך לוגיסטי שיאפשר הפעלת Floriday –המסחר המקוון 
'שעון ארצי' מאוחד, ובשאר השירותים היומיומיים למגדלים 

 וללקוחות.

ת אמון פלורהולנד רואה באישור מסגרת האשראי הזו הבערויאל 
 של הבנקאות ההולנדית בתכנית האסטרטגית של הארגון.

]בתמונה: מנהל הכספים סטיפן ואן סכילפחארדה )שני משמאל( עם 
 נציגי הבנקים בעת חתימת הסכם המסגרת[ 

 RFH Nieuws 20/11/2017 המקור:

 

  

ָפלורהולנדָרויאלָחדשותָ

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1747.html#green2
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ָבאירופהָלעריםָהאווירָמזגָתחזית

  

 פלורהולנדָבאוקטוברָהיוָבנסיגהָרויאלָמכירותָ

בהשוואה לתקופה  -6%-ב ךנמו השל רויאל פלורהולנד מראשית אוקטובר עד אמצע נובמבר הי הכולל מחזור המכירות
המקבילה אשתקד; וזאת בגלל רמת מחירים נמוכה של פרחי הקטיף; במיוחד הייתה ירידה במחירי חרציות, גרברה, 

 ושושן. 

פלורהולנד, רויאל אבל, אומרים ב +.3%-עלתה ב שלהם, והכמות 2016לעומת  -8%-ב יםטיף היו נמוכפרחי הק מחירי
 השנתי אם מסתכלים על חמש השנים האחרונות, רמת המחירים עכשיו הייתה ברמה הממוצעת לשנים אלה. ההפרש

 . נובע מכך שאשתקד היו מחירים גבוהים מהרגיל בזמן הזה. אז הסתמן מחסור בפרחי קטיף בשוק

עומד, פחות או יותר, על הרמה של אשתקד  46זאת, מחזור מכירות פרחי הקטיף מתחילת השנה ועד שבוע -עם
 סנט לגבעול. 25-; קצת יותר מ2016(, וגם המחיר הממוצע כמעט זהה לזה של -0.5%)

RFH Markt & Informatieָָהמקור: 

ָָָבשוקיָהפרחיםָבאירופהָ
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         מחיריםָוכמויותָבשעוניםָבהשוואהָלאשתקד

 

 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

 

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

 

ָ ָמס' המשיכו  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר[] 46בשבוע
-מחירי הפרחים בשעונים לעלות. הממוצע עמד על יותר מ

+ גבוה מזה של השבוע הקודם. 6%-סנט לגבעול; ב 29
 (.-0.7%)הכמות כמעט לא השתנתה 

-בהשוואה לשנה שעברה היה המחיר הממוצע גבוה ב
 + בלבד.1%+, כשהכמות עלתה בשיעור 9%

את הממוצע משכו כלפי מעלה בעיקר הוורדים והחרציות, 
 אשר הביאו מחירים גבוהים בהרבה מאשתקד.

+ מזו של 19%רמת המחירים הייתה גבוהה בכמעט 
  2015-השבוע המקביל ב

  
המשיכו מחירי  בטבלה כאן משמאל[ ]ראו 47בשבועָמס'ָ

סנט  31-הפרחים בשעונים לעלות. הממוצע עמד על כ
 + יותר מזה של השבוע הקודם.5%לגבעול; כמעט 

 .46מזו של שבוע  -1.5%-הכמות השבועית הכללית הייתה נמוכה ב
 .-3%+, תוך ירידה בכמות בשיעור 13%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

 ]ראו בעקומה כאן למעלה מימין[ 2015-+ מזה של השבוע המקביל ב10%היה גבוה בכמעט המחיר 
 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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ָגםָפרוָמנסהָלייצאָפרחיםָלאירופה

לצד קולומביה ואקוודור, גם בשכנתם מדרום, פרו, התפתחה תעשיית פרחים; עליה אנו שומעים פחות. לאחרונה החל 
, במאמצי שיווק במטרה לחדור גם לשוק באירופה, ולכן נכח בתערוכת Roots Peruהמוביל במדינה, הפרחים משק 
IFTF לראיין את בעל המשק  הולנדים םבהולנד בתחילת נובמבר. נוכחות זו הביאה עיתונאיAlfredo Letts ]בתמונה[ ,

 וכך אנו נחשפים מעט למה שקורה בענף בפרו.

אמריקה מתאפיינת באזורי אקלים השונים -המדינה הגדולה הזו בדרום
מזה באופן קיצוני; מג'ונגל טרופי , דרך אזורי חוף ממוזגים, אזורים -זה

ת בעונות לוב עם השונּוהרריים, ועד לאקלים מדברי. וכל אלה, כמובן, בשי
הארץ. תנאים אלה הביאו בשנים -השנה מול החצי הצפוני של כדור

האחרונות להתפתחות חקלאות ליצוא; המדינה ידועה כבר בכל העולם 
יער, וגם ענבים -באספרגוס למאכל שהיא מייצאת, לצד אבוקדו, גרגרי

שגם ]בשיתוף עם צ'ילה, השכנה מדרום המובילה בתחום[. אולם מסתבר 
 הפרחים התפתחו שם יפה לאחרונה.

בלו החלטה אסטרטגית שלא להתחרות דל שהתראיין מסביר שהם ק  המג  
וציפורן, אלא  , חרציות,בשכנותיהם במוצרים המובילים כמו וורדים

להתמקד במבחר פרחים שמנצל את היתרונות הטבעיים שלהם. משק 
Roots Peru 'השעווה, ליאטריס, -הקנגורו, פרח-, כףאכילאה: חמניות, מגדל אפוא ליצוא שורה של פרחים 'אחרים

דלפיניום, לימוניום, גיפסנית, לאוקדנדרון, פרוטיאה, אסטר, אלסטרומריה, ועוד... כל אלה גדלים בארבע חוות, באזורים 
בחצי  דונמים; הכל בשטחים פתוחים. ]נראה כמו 'תואם ישראל' 2,170פני שטח של -על –גבוהים ומדבריים  –שונים 

 הדרומי של הכדור, אשר משלים את עונות השנה שלנו בשוק האירופי[

  Vakblad v d Bloemisterij 15/11/2017המקור: 
 

ָישראליםָעלוָלגמרָבתחרותָ'המגדלָהבינלאומיָשלָהשנה'

נוי, מחמש מדינות שונות, עלו לשלב הגמר בתחרות אשר -תשעה משקי גידול פרחים וצמחי
' 2018'המגדל הבינלאומי לשנת  AIPHפרחים המקיים הארגון הבינלאומי של מגדלי 

International Grower of the Year Awards (IGOTY) 2018 הזוכה היחיד ייבחר .
 Essenבעיר  IPMת התערוכה הבינלאומית בע 2018בינואר  23-מביניהם, ויוכרז ב

 בגרמניה.

ם מיונאן יארבעה מהמגדלים שעלו לגמר הם הולנדים, אחד מקולומביה, אחד מקנדה, שני
 ניצן בישראל נבחר לעלות לשלב הגמר.-רונן משדה-גם משק סעידים את  שבסין, ו

שעווה -ניצן. הם מגדלים פרח-היא משק לגידול פרחים ופירות בשדה רונן-שותפות סעידי
איכות בינלאומיות, כמו -ורוסקוס, לצד פירות פיטאיה. הם מחזיקים בשורה של תוויות

GlobalG.A.P & MPS.  :בשטח[ רונןארנון ]בתמונה 

  ומערכת הידיעון מאחלים הצלחה לנציגי ישראל בתחרות יוקרתית זו. דפלורהולנרויאל צוות 

AIPHָ  22/11/2017המקור: 

ָ  

ָמבזקיָחדשותָמןָהעולםָ-ָשמועותָפורחות

http://www.sr-farm.com/
http://www.aiph.org/groweroftheyear
http://www.aiph.org/groweroftheyear
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 טימוָהוחסָלמאסר

, Timo Hugesמנכ"ל חב' הרכבות ההולנדית לשעבר, טימו הוחס 
מתפקידו בידי השר הממונה, בעקבות גילוי  2015-אשר פוטר ב

מאסר, באשמת  חודשי 12-פרשת שחיתות, נדון בשבוע שעבר ל
הפרת אמונים וגילוי סודות מסחריים של החברה בראשה עמד. יחד 

אנשים שהיו קשורים לפרשה, לעונשי מאסר קצרים  5אתו נדונו עוד 
כבות עצמה הוטל קנס כספי גבוה. ריותר או לקנסות. גם על חב' ה

ה על פגיעה בתחרות של חברות במכרז מטעם חב' בהפרשה נס
 הרכבות הממשלתית.

, ולאחר 2006-מ ימו הוחס היה, כזכור, מנכ"ל מכרזת אלסמירט
"כ כשבע שנים בענף ה; בס2013עד המיזוג מנכ"ל פלורהולנד, 

. עובדה זו הובלטה בכל הפרסומים הרבים בתקשורת חיםהפר
ההולנדית בשבוע שעבר... הוא טען לחפותו בפרשת הרכבות, והצהיר שלא ידע על המזימה שנרקמה בין הכפופים 

 ליו לגורמים מסחריים פרטיים.א

 BPN   +Nu.nl 21/11/2017: ותהמקור

 

 

ָ

 חדשָבשוק:ָחמניהָבצבעָלבן

מטפח מהכפר וודלנד, ליד סקרמנטו, קליפורניה, טום היטון -המגדל
Tom Heaton  עובד כבר כשני עשורים במטרה להכליא ולבודד זן

לבן של פרחי חמנית. לאחרונה הוא הצליח לטפח שני זנים חדשים 
לבנים, המוכנים להפצה לשוק המסחרי. "אני מאמין שלפיתוח הזה 

 תהיה השפעה גדולה על עולם החמניות", הוא אמר.

הזן הוא בעל 'לב' שחור, ואילו  ProCut White Niteהזן הרשום 
צהבהב. -ירקרק-הוא בעל לב בצבעי  ProCut White Liteהשני, 

 1.5 עדגבי גבעול באורך -ס"מ, על 20-לשני הזנים פרח בקוטר כ
 מ'.

היטון מתמחה בטיפוח זני חמניות לנוי, באמצעות שתי חברות 
וכבר החדיר  NuFlowers & Sunflower Selectionsבבעלותו, 

 מה פופולריים במיוחד.לשוק כמה עשרות זנים, ביניהם כ

  The Sacramento Bee 09/11/2017המקור:

 

 

ָמבזקיָמוצריםָומחקריםָ–מוצריָפריחהָ

http://www.sacbee.com/entertainment/living/home-garden/debbie-arrington/article181143361.html#storylink=cpy

