
2009/10מגמות בשיווק וסיכום עונת 
במסגרת יום עיון ודווח מחקרים בענף הפרחים
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:מגמות עולמיות
צריכה

מיתוג

שיווק

שיווק פרחי קטיף באירופה

סיכום השיווק לבורסות ההולנדיות

יצוא הפרחים מישראל
נוריות

נץ חלב דוביום

ליזיאנטוס

אסקלפיאס

נתונים כלליים–ישראל 

סיכום ודיון



.גלובליזציה  •

(.תחליפי דלק)קיימות אנרגטית   •

.שינויי אקלים וניהול משק המים  •

מגמות מפתח בשינויים בשווקי העולם

גלובליזציה יצרה עולם דינאמי המתאפיין בשינויים  ה 
טכנולוגיים תכופים ובמעברים מהירים של יתרונות  

קבוצות אוכלוסיה  , יחסיים ושל סיכונים בין מדינות
.ויצרנים

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://sundaysenergy.org/files/global_warming_is_uncool.gif&imgrefurl=http://sundaysenergy.org/catalog/1/poster-prints/global-warming&usg=__BxbvPnppa-SMVjtfpcczgHo8Qco=&h=794&w=600&sz=29&hl=en&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=JFSkZ23f2Jk0dM:&tbnh=143&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dglobal%2Bwarming%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://3.bp.blogspot.com/_wQBFbdCcv78/SfqMAzWzqLI/AAAAAAAAAEk/tTAbhuvx34U/s320/globalization.gif


שווקים מפותחים

.מודעות גוברת להיבטים חיובים ושליליים של תזונתם: בריאות•

.להיות קלים להכנה ולצריכהעל המוצרים: נוחות•

מפונקים ומחפשים אחר שונות, מנוסים יותר: טעם•

שווקים מתפתחים

.  נגישות האנשים למזון מזין ובכמות מספקת: הבטחת ההספקה•

(.מיליון אנשים סובלים מרעב 800)  

.ההבטחה כי צריכת המזון לא תגרום הרעלה: בטיחות השימוש במזון•

(.מיליון בני אדם מתים מכך מדי שנה 1.8)

.הכנסה מוגבלת ביותר במספר גדול של בתי אב: השגה•

:דרישות הצרכנים ממוצרי מזון
במקומות שונים בעולםשונות מאוד 

Rabo Bank



אתיקה

בת קיימא

בריאות

טעם ונוחות

בטיחות השימוש במזון

הבטחת ההספקה
שווקים מתפתחים

שווקים מפותחים

:דרישות הצרכנים ממוצרי מזון בשווקים השונים

 



( MPS, EuroG.A.P, GlobalG.A.P)תקינה 

(Traceability)עקיבות 

( Labeling)מיתוג 

(Geographical Indicators)מיתוג גיאוגרפי 

Geo-Traceability

(  Sustainability)חקלאות בת קיימא 

http://www.creativegiant.co.uk/portfolio/norwich-city-council/images/BUY-LOCAL-LOGO.jpg
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.girl.com.au/img/reduceyourcarbon.jpg&imgrefurl=http://www.girl.com.au/how-to-reduce-your-carbon-footprint.htm&usg=__jGty_WzwGu6rkOWkTbEaPlpea6k=&h=400&w=325&sz=21&hl=en&start=38&um=1&itbs=1&tbnid=5b9K37tuDogbhM:&tbnh=124&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dcarbon%2Bfootprint%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://global-warm-ing.co.cc/wp-content/uploads/2009/11/Carbon-Footprint-8-18-7.jpg&imgrefurl=http://global-warm-ing.co.cc/carbon-footprint/&usg=__uDrGi2xvCnBwc5u2NIoNv38g-BU=&h=636&w=640&sz=133&hl=en&start=19&um=1&tbnid=p0igtl7a0wSLIM:&tbnh=136&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcarbon%2Bfootprint%2Bof%2Bfood%2Bproducts%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1


(.Ford: שיפור יעילות הייצור וההפצה) גישת הייצור–

(.תכונות, ביצועים, איכות: שיפור המוצר) גישת המוצר–

(.השקעה בקידום, שכנוע) גישת המכירות–

(.מהגדרת הצרכים וסיפוקם טוב יותר מהמתחרים) הגישה השיווקית–

.הגישה השיווקית החברתית–

השינוי בגישות השיווקיות במהלך השנים

Karen E. James

Louisiana State University – Shreveport



מאפיינים: יעדי שיווק עיקריים בשוק האירופאי

.י קמעונאים"שוק יצרני המונע ע: צרפת •

י רשתות הנחה "שוק יבוא המונע ע: גרמניה •

(discounters.)

.י סוחרים מסורתיים"שוק יצרני המונע ע: איטליה •

.י קמעונאים"שוק יבוא המונע ע: אנגליה •

.  מצטרפת חדשה לאיחוד האירופאי: פולין •

2010יוני 



'אתמונת מצב –שוק פרחי הקטיף באירופה 

דרישתם של הצרכנים לפרחים באיכות גבוהה  •

י  "דרישות האיכות המוגדרות ע. הולכת וגדלה

.הרשתות הולכות ומחמירות

,  ורדים מקבוצת כלאי התה)הביקוש לפרחים יקרים •

הצרכנים משנים . גבוה( חרציות)וזולים  (לדוגמא

.  העדפותיהם בהתאם למוטיב הרכישה שלהם

הביקוש הגדול למוצרים אפנתיים כרוך בתחלופה •

.גדולה ובחיי מוצר קצרים

2009CBI: The cut flowers market in the EUנובמבר 



'בתמונת מצב –שוק פרחי הקטיף באירופה 

חלק הארי מרכישות המוצרים קשור לאירועים  •
, חתונות, לוויות, ימי הולדת)משפחתיים מיוחדים 

(.וולנטיין, ימי אם

הרכישה לשימוש עצמי מתבצעת ברשתות  •
הסופרמרקטים ומאופיינת ברכישת זרים מעורבים  

.הכוללים הרבה פרחי קיץ ומוצרי עלווה

מחייבת את היצואנים  , סגמנטציה ברורה בשוק•
רשתות השיווק או חנויות  : להתמקדות באפיק אחד

.הפרחים

 2009CBI: The cut flowers market in the EUנובמבר 



תחזית היצואנים ההולנדים להתפתחות היצוא  

2008בהשוואה לשנת , 2009בשנת 

ירידה תלולה

ירידה תלולה מאוד



תוצאות המכירות השנתיות של פרחי קטיף  

2003-2009, בבורסות ההולנדיות

הולנד: מקוריבוא: מקורכל  המקורות: מקור
היבוא% 

מחירכמותמחירכמותמחירכמות

200911.219.53.7157.52233.3

200811.4223.7167.72432.6

200711.3233.5167.82631.0

200611.3223.4167.92529.9

200511.7213.4158.22329.5

200411.7203.4148.42228.8

200311.5203.2148.32328.1

Cooperative Flower Auction FloraHolland U.A

מיליארדים: כמות

סנט אירו לענף: מחיר



התפלגות המסחר בפרחי קטיף  

2009בבורסות ההולנדיות בשנת 

השינוי  פדיון

%השנתי ב 

כמות 

נמכרת

השינוי  

%השנתי ב 

מחיר  

ממוצע  

2009

מחיר  

ממוצע  

2008

1,63213.1-7,4962.7-2224הולנד

5626.1-3,7400.4+1516יבוא

2,1941.4-11,2361.7-2022כ"סה

מיליוני אירו–פדיון 

מיליוני גבעולים–כמות 

סנט אירו לענף–מחיר 

Vakblad voor de Bloemisterij 23a (2010)



חלקם של פרחי היבוא בבורסות

בשנת   גדלההמוצרים שהספקתם 

2009:

כלנית•

שושן אורינטלי•

לימוניום•

נוריות•
(ורדים)כלאי תה •

רוסקוס•

טרכליום•

פרח שעווה•

הצטמצמה  המוצרים שהספקתם •

:2009בשנת 

לאוקודנדרון* אסתר                •

שושן לונגי* ציפורן                •

פרוטאות* דלפיניום             •

סולידגו*        ליזיאנטוס•

גרברות•

גיבסנית•

חמנית•

היפריקום•

2009CBI: The cut flowers market in the EUנובמבר 



סיכום השיווק לבורסות ההולנדיות לפי מקורות הספקה
2009-2006 ;השוואה שנתית

סנט אירו לפרח : מחירמיליונים   : כמות

Cooperative Flower Auction FloraHolland U.A-נתוני ה: מקור

2005מיליארד בשנת  1.23// מיליון פרח  930יצוא שנתי כולל של כ * 

מחירכמות

20092008200720062009200820072006

75956335815213151616אתיופיה

62972574313141515* 597ישראל

1,6371,6641,5001,54815151515קניה

13915614612327282931אקוודור

7,4967,7047,7897,90222242525הולנד

המחיר הממוצע הכולל בבורסות

2009200820072006

20222322



0

5

10

15

20

25

30

35

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

מחיר ממוצע כולל לפרח, 

סנט אירו

2007-8 2008-9 2009-10

התנהלות שבועית של מחיר פרחי הקטיף

Bloemenveillingen in Nederlands, Leiden 2010

http://static.doctors.co.il/media/di_9119.jpg
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/w/f-466/733647-18.jpg&imgrefurl=http://news.walla.co.il/%3Fw%3D//1663703&h=350&w=466&sz=134&tbnid=wPOz-aTjWd-PNM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%25AA%2B%25D7%2594%25D7%25A8%2B%25D7%2594%25D7%2592%25D7%25A2%25D7%25A9%2B%25D7%2591%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2593&hl=en&usg=__QosdQ51Xk14gby5Cb9slZU-0YC4=&sa=X&ei=P-8hTOarBaGfOOyIlR0&ved=0CC4Q9QEwBA
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/archive/580079-5.jpg&imgrefurl=http://fun.walla.co.il/%3Fw%3D/2270/1571778&usg=__3CbmhbzS6C0-vqBesJIVPsBl254=&h=300&w=400&sz=32&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=VRzQ8klPUp2fPM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2595%25D7%2595%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259F%2B%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2595%25D7%259F%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.gifmania.com/gestion/img/categorias/15.gif&imgrefurl=http://www.gifmania.co.il/&usg=__4OSk4PCoTqEUYzBK_zc_ddJA79A=&h=27&w=30&sz=1&hl=en&start=23&um=1&itbs=1&tbnid=yQtiopGz2eTi_M:&tbnh=27&tbnw=30&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2594%2B%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2590%2B%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A1%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://mabtim.com/Uploadimages/12122008141054y3p04q45qomtmayt40frtxv1.gif


20052006200720082009

127.4127.9148.3152.6132.0פרחי בצל ופקעת

409.3375.1345.1271.5262.2פילרים

255.2328.3348.5387.4364.4ירוקים

437.9334.9312.9204.867.8פרחים

182.4141.2133.6104.9114.2אחרים

1,230.31,166.11,154.81,016.4940.5כ"סה

צ"השירותים להגה, אבנר צין: מקור

מינים נבחרים, התפלגות יצוא הפרחים מישראל

2009עד  2005 
במיליונים: כמות



התפלגות המסחר בבורסות–נוריות . א
,  פדיון

אלפי אירו

השינוי  

ביחס 

לשנת 

2008

, כמות

אלפי 

גבעולים

השינוי  

ביחס 

לשנת 

2008

מחיר  

ממוצע  

2009  ,

סנט אירו

מחיר  

ממוצע  

2008  ,

סנט אירו

1,91622.7-11,2832.5-1721הולנד

7,9160.4-61,2423.7+1313יבוא

Vakblad voor de Bloemisterij 23a (2010)

:הזנים המרכזיים במסחר בבורסות 5

•Elegance White 

•Elegance Orange 

•Inra White 

•Elegance Red 

•  Paulin Gold



השינויים השבועיים בכמות: נוריות מישראל. א
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Bloemenveillingen in Nederlands, Leiden 2010



כמות ומחיר, )%(השינוי השבועי : נוריות מישראל. א
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התפלגות המסחר בנוריות לפי צבעים

החלק היחסי צבע

)%(במסחר 

השינוי  

)%(השנתי 

 2009מחיר ממוצע 

(סנט אירו)

2008מחיר ממוצע 

(סנט אירו)

27.06.7+1315לבן1

19.21.1+1314כתום2

16.520.2+1517ורוד3

16.54.4-1415צהוב4

11.37.7+1213אדום5

2.819.0-1314סגול6

0.342.7-2324ירוק7

0.126.9-1014סלמון8

Vakblad voor de Bloemisterij 23a (2010)



כמות ומחיר, )%(השינוי השבועי : דוביום מישראל. ב
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2009התפלגות המסחר בבורסות בשנת : ליזיאנטוס . ג

השינוי  פדיון

%השנתי ב 

כמות 

נמכרת

השינוי  

%השנתי ב 

מחיר  

ממוצע  

2009

מחיר  

ממוצע  

2008

20,9828.4-71,3293.7-2931ריק

13,6623.5+43,6244.5+3132כפול

34,6444.0-114,9530.8-3031כ"סה

אלפי אירו–פדיון 

אלפי גבעולים–כמות 

סנט אירו לענף–מחיר 

Vakblad voor de Bloemisterij 23a (2010)



כמות ומחיר, )%(השינוי השבועי : ליזיאנטוס מישראל. ג
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לפי צבעים כפול ליזיאנטוסבהתפלגות המסחר 

החלק היחסי  צבע

)%(במסחר 

השינוי  

)%(השנתי 

מחיר ממוצע 

(סנט אירו) 2009

מחיר ממוצע 

(סנט אירו) 2008

42.713.0-3332לבן1

18.823.5+2932ורוד2

12.92.1-3434סגול3

10.148.9+3132צהוב4

6.964.4+2830ירוק5

3.750.3+3331כחול6

0.242.7+2639אדום7

Vakblad voor de Bloemisterij 23a (2010)
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התפלגות שבועית של ההספקה: אסקלפיאס מישראל. ד
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התנהלות עונתית של המחיר: אסקלפיאס מישראל. ד
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כמות ומחיר, )%(השינוי השבועי : אסקלפיאס מישראל. ד
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התפלגות המסחר בבורסות–אסקלפיאס . ד

אלפי , כמות

גבעולים

השינוי ביחס  

2008לשנת 

מחיר ממוצע 

סנט , 2009

אירו

מחיר ממוצע 

סנט , 2008

אירו

4,1795.6-2021הולנד

13,42015.5-1212(ישראל)יבוא 
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:במסחר בבורסות נוספיםזנים חשובים  5

•Tuberosa Alexia Sunset (20)

•Beatrix  (36)

•Tuberosa Gay Butterflies  (16)

•Incarnata Soulmate  (13)

•  Tuberisa Orange Princess (16)

http://www.ubcbotanicalgarden.org/potd/asclepias_speciosa2.jpg


–ישראל 

נתונים כלליים

http://www.gutmanmuseum.co.il/Images/Galleries/828donkedt3.jpg




שינוי בשער האירו ובמדד התשומות הצמחי בחקלאות ש. בסיס 2000
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משרד החקלאות, המרכז לסחר חוץ, אסף לוי



ינואר עד אפריל בשנים , ענפי הצומחהרכב מדד תשומות 

2009 ,2010
  ממוצעתהתייקרות 

באחוזים

תרומת הסעיף 

להתייקרות המדד

2009201020092010

4.20.2-100.0100.0ה"ס–מדד תשומות ענפי הצומח 

4.41.54.04.1זרעים פקעות ושתילים

39.024.9-6.33.6דשנים וזבלים

0.9-0.25.65.9חומרי הדברה

5.00.29.19.0מים

4.7-21.46.28.2שמנים וחשמל, דלק

4.610.9-7.87.0חמרי אריזה

5.3-0.73.23.6כיסויי פלסטיק, מבנים

2.11.710.310.7כלי עבודה, ציוד, מכונות

3.30.338.439.0שכר עבודה

2.50.7-3.43.4הובלה שכורה

5.30.3-0.90.9ביטוח

2.94.90.40.5מיסים ואגרות

2.84.31.41.5דמי חכירה

2.00.12.72.7שונות
י  "עובד ע. ס"נתוני למ: מקור

הרשות  , רפי שטרנליכט

לתכנון במשרד החקלאות
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מערך אישורים חברתי וסביבתי שווה 1998

  GlobalG.A.Pל 
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FLOעקרונות ה 2006מיתוג של ארגוני המסחר ההוגןFaretrade
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?שער החליפין  •

?מחירי תשומות  •

?אשראי ספקים ובנקים  •

?מעמד הבורסות  הולנדיות  •

?פגיעה בשוקי היבוא המרכזיים  •

.פיקוח על היקפי הגידול •

(.מיון, צ"הגה, זנים חדשים)הקפדה על איכות  •

.ל"בניית תקן באישור בינ •

.מיתוג •


