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 פוס נפרד בסיפוק ובנימה אופטימית לגבי עתיד ענף הפרחים לוקאס

בראיון פרידה למגזין הענפי, ובשיחת וידאו מוקלטת, האחרונה לפני פרישתו בסוף החודש, מסכם המנכ"ל לוקאס 
הייתה  2017למגזין הוא מדגיש את העובדה כי שנת  ןבסיפוק את ארבע שנות כהונתו. בראיו Lucas Vosפוס 

פלורהולנד; רק מגדל רויאל פעם בתולדות -ספר העזיבות הנמוך ביותר איהשנה עם מ
צבעונים אחד, ומגדל סחלבים אחד עזבו את הקואופרטיב; ומגדל הסחלב עוד עשוי 
לחזור בו. ]ברור שהוא בחר להדגיש עובדה זו על רקע ההפחדות שנשמעו בעת 

ית של מגדלים הדיונים על התעריפים החדשים, כאילו הארגון עמד בפני נטישה המונ
הפעולה; -גדולים...[ עובדה זו מעידה, לדעתו, על מגמה ברורה בענף להעמקת שיתוף

זאת בניגוד לכמה ענפים אחרים בהולנד, בהם משתלטת מגמת הפעילות 
. בדיונים הפנימיים לאחרונה ניכרה אמנם המגמה שכל אחד שואף תהאינדיווידואליסטי

ת עקרון 'יוצר ההוצאה הוא ר  צורך )הגב  לשלם פחות עבור חלקו בשירותים שהוא 
זאת רוב החברים שואף להמשך קיום -הנושא בתוצאה'(, שזו שאיפה מובנת, אך עם

מעיד על כך. לכאורה, הזירה הדיגיטלית  המזעריהקואופרטיב. גם שיעור העזיבות 
בנויה ברובה על פעילות אינדיבידואלית של המגדל מול הקונים; אולם אנו רואים 

הפך להיות  לנו התארגנויות של קבוצות מגדלים לשיווק משותף; אולי משום שהארגון
זאת סבור לוקאס שהקשר הישיר בין ההנהלה לציבור המגדלים צריך -'גדול מדי'. עם

 להיפסק, ולהיות מתועל דרך 'מועצת החברים' שתקום, ו/או 'מועצת הצעירים', וכיו"ב.

מודה לציבור החברים על שיתוף הפעולה אשר זכה לו מצדם.  ( לוקאסVlog # 19בשיחתו המוקלטת )גם באנגלית, 
הוא מציין את העובדה שבמשך ארבע שנות כהונתו "חזרנו לתפקידנו הבסיסי", והפסקנו פעילויות שהיו קשורות 

ראו בכך כניסה לא ראויה לתחומים שלהם. הוא שבפעילות שלאחר המכירה; אלה יצרו מתח מול ציבור הלקוחות, 
ר שיתוף הפעולה עמם. יצרנו 'זירת ות מדיניות זו השתפרו מאוד היחסים עם ארגון הסיטונאים, וגב  קובע שבעקב

רויאל לקוחות' שבה מתנהלת הידברות מתמדת עם ציבור הקניינים, והוא מאוד גאה בכך. את האסטרטגיה '
שכים, אשר מניבים ' גיבשנו תוך שיתוף נרחב של ציבור החברים שלנו, דרך מפגשים אזוריים מתמ2020פלורהולנד 

 .2020גומלין פוריים. הוא שמח וגאה במיוחד על סדרת הסדנאות לגיבוש אופיו של הקואופרטיב לקראת -יחסי

בהשוואה לענפי החקלאות האחרים בהולנד, ענף הפרחים זוכה עכשיו לרווחיות טובה. הוא זוקף זאת, כגורם מרכזי, 
 ב חזק, שמבטיח יציבות לענף.לזכות העובדה שמגדלי הענף מאורגנים בקואופרטי

לוקאס מסיים באיחולי הצלחה למחליפו, סטיפן ואן סכילפחארדה, שהוא לדבריו האיש המתאים ביותר לממש את 
 פלורהולנד.רויאל התכנית האסטרטגית אשר גובשה במשך ארבע שנותיו היפות ב

 Vlog # 19+   Vakblad vd Bloemisterij   20/12/2017:ותהמקור

 נותנים לצעירים להשמיע קול בארגון

[ נחשפים לאחרונה ומנסים 42בידיעון מס' נציגי 'מועצת הצעירים' המוקמת בימים אלה ברויאל פלורהולנד ]ראו 
 ת בקרב צעירי הארגון לחשיבותה של 'זירת הצעירים' בקואופרטיב.מודעּולעורר 

הם שניים ]שניהם בתמונה[ Job van Egmond (25 )מונד כ( ויוב ואן א29) Bianca van Eijkביאנקה ואן אייק 
מחברי ועד ההנהלה של 'מועצת הצעירים' החדשה. שניהם 

לארגון, וכי לכן מכריזים כי הם מאמינים בעתיד טוב שנשקף לענף ו
יש חשיבות רבה להשמיע את קולות הצעירים בקואופרטיב, אלה 

, מפליא שעד היום שעבורם נבנה העתיד הזה. למעשה, מסביר יוב
לא היה פורום לצעירים בארגון שלנו. ב'מועצת הצעירים' דנים 
במגוון נושאים, כמו כיצד ייראה הארגון בעתיד, וכיצד יכולה 

 חבריה הצעירים. פלורהולנד לתמוך ב

פלורהולנד מאפשרת רויאל גם ביאנקה שמחה מאוד לעובדה ש
לצעירים לדון בעתידם. היא בטוחה שהצעירים יכולים לתרום הרבה 
בחשיבה בנושאי מודרניזציה ודיגיטליזציה. היא מאמינה כי 
הקואופרטיב הוא המכשיר הטוב ביותר לשיווק התוצרת, ועל כולנו 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://youtu.be/fbajNctWjdg
https://youtu.be/fbajNctWjdg
http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1742.html#green1
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 שך קיומו.לעבוד יחד כדי להבטיח את המ

פלורהולנד בעיר אוטרכט, וזכה להצלחה גדולה. טרם רויאל בנובמבר התקיים 'כנס הצעירים' הראשון של  30-ב
 פורסמו פרטי הדיונים ומספר המשתתפים.

-לעידוד חקלאים צעירים בראשית דרכם. רק כ 2018בתקציב  €מיליון  75ואילו ממשלת הולנד הקציבה לאחרונה 
. אולם קיימת קבוצה הולכת וגדלה של צעירים המעוניינים להקים משק 35מהחקלאים בהולנד הם מתחת לגיל  4%

 משלהם. אליהם מכוונת הקרן הממשלתית.

הגב' קרולה ]בתמונה[ השרה ההולנדית לענייני חקלאות, טבע ואיכות המזון 
רה חדשה בממשלה החדשה; לאחר שנים בהן ]מׂש Carola Schouten סכאוטן

ארגון הוטמע משרד החקלאות אל תוך משרד הכלכלה[ נפגשה עם הנהלת 
שנות קיומו. היא ציינה כי המגזר  40, לרגל חגיגת NAJKחקלאים הצעירים ה

החקלאי מוטרד כבר זמן רב ממחסור בבנים ממשיכים במשקים. ואילו צעירים 
צון להיות חקלאים, או להמשיך במשק קיים, נתקלים בקשיים במימון בעלי ר

כך. היא הביעה כוונה -הפעילות בראשית דרכם; ומתקשים לקבל אשראי לשם
באשר לדרכים היעילות לשימוש בכספי הקרן הממשלתית,  NAJKלהיוועץ בארגון 
 ת' במשקים החדשים.תן עדיפות למימון מגמת 'קיימּויוהצהירה שת

 RFH Nieuws 28/11/2017 + Greenery 01/12/2017ת: המקורו
 

 

  

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 

 

   בשוקי הפרחים באירופה 
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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
-מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםגן, אך הם 
 

עלו  []כפי שפרסמנו בשבוע שעבר 50בשבוע מס' 
המחירים, כצפוי, עם התקרב מועד חג המולד. הממוצע 

סנט לגבעול;  30-לפרחי קטיף בשעונים עמד על יותר מ
 + יותר מזה של השבוע הקודם. 15.5%

 +.7.4%-הכמות בשעונים עלתה ב
נמוך  50אולם בהשוואה לאשתקד היה המחיר בשבוע 

 .-7%-הייתה נמוכה ב, וגם הכמות -6%בשיעור 
-זאת רמת המחיר השנה בשבוע זה הייתה גבוהה ב-עם
סנט  29; אז היה הממוצע רק 2015+ מזו של 5%

 לגבעול. 

 

והממוצע  המחירים אמנם עלו, כצפוי, 51בשבוע מס' 
+ גבוה מהשבוע הקודם, 6%, סנט לגבעול 32עמד על 

  .+ בכמות15.5%עם עלייה של 
נמוכה מזו של השנתיים אך הרמה הכללית הייתה 

]ראו בעקומת השוואת המחירים כאן (. -5%) האחרונות
 +4%-כ של זאת תוך עלייה בכמות הכללית למעלה מימין[

 .2016לעומת 
  RFH Markt & Informatie  המקור: 



 
 (2017) 51ידיעון מס' 

 

4 

 

 2018פרחים בשנת מי י
 

 
 פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

  נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 

 
  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 טימו הוחס נמצא זכאי במשפטו

בוס בהולנד את טימו -[ זיכה בשבוע שעבר בית המשפט בעיר דן48בידיעון מס' בניגוד למה שפורסם כאן בטעות ]
פלורהולנד, מאשמת מעשה שחיתות בחברת הרכבות רויאל , מי שהיה בעבר מנכ"ל ]בתמונה[ Timo Hugesהוחס 

נאשמים שהיו מעורבים, לכאורה, בהטיית מכרז. השופט קבע  5עוד  ההולנדית. יחד אתו זוכו
 כי אין ראיות להוכחת אשמתם. 

בקבלת  2015-פלורהולנד לטובת ניהול חב' הרכבות, נאשם ברויאל הוחס, שעזב את ניהול 
פנים. הוא פוטר אז באופן מידי מתפקידו -שוחד ובהעדפת מתחרים במכרז ע"י העברת מידע

אורך ההליך המשפטי הוא טען לחפותו, והסביר שלא היה מודע  ע"י השר הממונה. לכל
לפעילויות שבגינן הואשם. עורך דינו מסר, לאחר הזיכוי,  כי הם שוקלים תביעת נזיקין נגד 

 המדינה.

הבנה של המתרגם, בגלל פירוש לא נכון של ביטוי -]הטעות שלנו בפרסום הקודם נבעה מאי
דין. -חודשי מאסר, אולם אז עוד טרם ניתן פסק 12ליו משפטי אחד... התביעה דרשה להטיל ע

 אנו מתנצלים על הטעות המביכה[

  De Volkskrant   +Nu.nl 21/12/2017: ותהמקור

 מנכ"ל החברה המובילה במסחר בפרחים קורא )שוב( לאחדות 

, העומד בראש הקבוצה הגדולה בין ]בתמונה[ Marco van Zijverdenמרקו ואן זייוורדן 
תהיה 'שנת האמת' עבור  2018, מעריך, בטור אישי שכתב, כי DFGנאי הפרחים סיטו

הענף בהולנד, כאשר התכניות האסטרטגיות היפות תעמודנה במבחן היישום. למרות 
קורת מרומזת על קצב יישום התכניות עד כה, הוא מביע שוב תמיכה ישהוא מעביר ב

', מאחל הצלחה למנכ"ל החדש המיועד, ומציין את 2020פלורהולנד רויאל בתכנית '
ההבנה הברורה אליה הגיעו הסוחרים עם המנכ"ל הפורש לוקאס פוס, אשר הוביל את 

טור פלורהולנד לצאת מכל פעילות מסחרית שהיא 'בתחום העיסוק' של הסקרויאל 
 המסחרי.

המאמר כולו שופע אופטימיות לגבי עתיד הענף וההזדמנויות העסקיות הנמצאות בו, 
מלגלג על ה'בכיינים המקצועיים' אשר תמיד רואים רק סכנות, אך מבהיר שוב שאת 
הפוטנציאל נוכל להשיג אך ורק אם נפעל ביחד. הוא שב וקורא לאחדות ושיתוף פעולה בין 

 לשמר את מעמדה המוביל של הולנד בעולם הפרחים.כל מרכיבי הענף, כדי 

 DFG]למרות שאין הוא אומר זאת במפורש, ניכר מבין השורות של הטור שכתב, כי מנכ"ל 
רוצה להרגיע את אלה החוששים כי יוזמת 'הזירה לסחר מקוון' שהקימו הוא וכמה מעמיתיו 

 פלורהולנד[רויאל תחרות ל עלולה להוות

  Floribusiness 11/12/2017המקור: 

 ממשלת הולנד חתמה הסכם לפיתוח ענפי הבוסתנאות ברואנדה

של חברות מסחריות וציבוריות,  םממשלת הולנד הקימה קונסורציו
יחד עם אוניברסיטת ווכנינגן, וחתמה בשם הגורמים האלה על 
הסכם עם ממשלת רואנדה, לפיו ישקיעו ההולנדים בפיתוח ענפי 

מערב -מקומות שונים בצפון הירקות, הפירות, והפרחים, בשישה
-, ותסתכמנה ל2017-2021בשנים  תתבצענההמדינה. ההשקעות 

, בשני שלבים. באזור פועלת כבר שגרירות הולנד בסיוע €מיליון  5
 לפיתוח הגינון ובאינטגרציה של ניהול מקורות המים.

, מופעל באזור שסובל מעוני קשה, HortInvestהפרויקט, שנקרא 
הן בהבטחת מזון לאוכלוסייה המקומית, והן והוא אמור לטפל 

ביצירת קשרי שוק באירופה עבור התוצרת המקומית, בשיטת 
'מסחר והשקעה'; כלומר: יכלול השקעות מסחריות של חברות 

 הולנדיות.

 Agroberichten Buitenland 20/12/2017המקור: 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1748.html#orange3
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