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 ביום חמישי הקרוב  –שנתית -האספה הכללית החצי

חברי רויאל פלורהולנד הוזמנו לקחת חלק באספת חברי הקואופרטיב 
ביוני, בערב. חברים בישראל  1שתתכנס באלסמיר ביום חמישי, 

ופעילים אחרים בענף מוזמנים לצפות במשותף בשידור החי של 
. חברי 19:00הס.  התכנסות בשעה -האספה, במועדון לחבר בכפר

האגודה יוכלו להשתתף מרחוק בהצבעה אם ישתתפו בצפייה 
 המשותפת.

כל מי שמתעניין יוכל לצפות בשידור הישיר, עם תרגום סימולטני 
   הקישור שיופיע באתר האינטרנט.לאנגלית, ע"י התחברות דרך 

שנתית מוקדשת, כמו תמיד, בעיקר לאישור הדוחות -האספה החצי
[ וכן לסקירות על 17בידיעון מס' רה ]ראו פרטים הכספיים לשנה שעב

 פעילות הארגון מפי המנכ"ל ומפי יו"ר 'מועצת המפקחים'. 

 RFH Nieuws 11/05/2017המקור: 

 פלורהולנד מרחיבה את היצוא לסין. גם מישראלרויאל 

. אם עד כה דאגה פלורהולנד להספקת פרחים פרחים לרשתות הסחר המקוון בסין תורחב בזמן הקרובהספקת 
לקראת 'ימי פרחים' בסין, הרי שמעתה ההספקה תהיה רצופה, מדי שבוע, במשך 
כל השנה. זאת במטרה לתפוס, בתוך מספר שנים, מקום משמעותי ביבוא הפרחים 

 סין.מכלל היבוא ל 20-30%לסין, עם יעד של 

מנהל תכנית 'בורסת ]בתמונה[  Guido de Witוויט -את הפרטים הללו מסר חידו דה
העת המקצועי ההולנדי -הפרחים העולמית' של רויאל פלורהולנד, בראיון לכתב

 'בלומיסטריי'.

מטרת התכנית היא להרחיב את היקף היבוא לסין של פרחיהם של חברי פלורהולנד, 
 ולהנגיש את זירות המסחר הסיניות עבור קהל הסוחרים ההולנדים. 

וויט מגיעה בעיקר מהולנד )צבעונים(, קניה )וורדים(, -את ההספקה רואה דה
ספקה ישירים ה-עונה(, תוך בניית קווי-מילוי(, וישראל )פרחי-אתיופיה )פרחי

 ממדינות הייצור אל היעדים בסין.

 Vakblad vd Bloemisterij  26/05/2017המקור: 

 יזמי חדשנות בענף הפרחים מוזמנים לקבל תמיכה מקרן החדשנות ההולנדית

)'תן לזה לגדול'( מיסודה של רויאל פלורהולנד, שמטרתו לתמוך ביוזמות של חדשנות בענף  Let It Growארגון 
 הפרחים, הודיע כי יזמים מחוץ להולנד מוזמנים להירשם לקבלת תמיכה מהארגון.

Let It Grow בשלב ראשוני, 'סטרטאפ' אם תרצו,  חדשניים הוא מסגרת להענקת תמיכה למיזמים
יצירת קשרים מועילים בענף, תוך חשיפה מתאימה; מה  –כספי צנוע, ובעיקר  ע"י ליווי מקצועי, סיוע

שמכונה 'אינקובטור' בעגה ההולנדית. עד כה, בשנה הראשונה לקיומו, סייע הארגון ליזמים הולנדים; 
מעתה נקבע שהוא ישמש תומך לכל בעל רעיון חדשני ראוי בעולם; רעיון אשר יכול לקדם את צמיחתו 

 ק העולמי, וביצירת עולם 'ירוק' יותר.של הענף בשו

, וליווי תומך במשך חמישה חודשים. יזמים שיש להם רעיון € 10,000הליווי מעניק תמיכה בסכום של 
  letitgrowבשל לפיתוח מסחרי בתחום הפרחים וצמחי הנוי מוזמנים להירשם כמועמדים לקבלת סיוע דרך אתר 

 FloralDaily 24/05/2017   Vakblad vd Bloemisterij +:ותהמקור

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1717.html#green1
https://let-it-grow-entrepreneurs.homerun.co/letitgrow
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 ת' בענףמשלבים ידיים למען 'קיימּו

נוי לשתף פעולה למען "ענף -רויאל פלורהולנד הגיעה להסכמה עם החברות המובילות בהולנד בסחר בפרחים וצמחי
 ת, ולמוצרים שגדלו תוך התחשבות באדם ובסביבה". פרחים השואף לתנאי קיימּו

 Dutch Flower Group & Waterdrinker & Royalדעת לשת"פ חתמו החברות המובילות -ר/גילויעל המנש  
Lemkes ,תחת הכותרת 'יחד לזירוז , כאמור עם רויאל פלורהולנד

. הגופים האלה, שכולם חברים במסגרת הכוללת של קיימּות ושקיפּות'
 Floriculture Sustainability Initiativeיוזמת הקיימות בענף הפרחים' '

(FSI)שולחים מסר בהצהרתם 2012-, מסגרת בילאומית שנוסדה ב ,
, כדי זקוקה לעידוד ולזירוז FSIהמשותפת כי היוזמה הברוכה של 

ממוצרי הענף בעולם  90%לכדי  2020-להשיג את השאיפה להגיע ב
 . נאותים תקיימּולהיות מיוצרים בתנאי 

"על המגדלים והסוחרים בענף להבין כי אין להם עתיד ללא יישום תנאי 
ת בענף. הצרכן מצפה לרכוש פרחים וצמחים אשר יוצרו תוך הקיימּו

התחשבות באדם ובסביבה, ועלינו לספק לו מוצרים כאלה", לשון 
ההצהרה המשותפת. החותמים אמורים לפתוח עכשיו במסע הסברה 

, FSIכל הרשומים בהתארגנות  ע"יהמנשר  על לחתימהשיביא 
 ובעקבותיהם ע"י כלל המגדלים והפעילים בענף. 

 Vakblad vd Bloemisterij  23/05/2017המקור: 

 ביוני 5-תזכורת: המכרזות תהינה סגורות ב

 Pinksterdagביוני, היום השני של 'חג השבועות הנוצרי'  5פלורהולנד לא תפעלנה ביום שני, רויאל מכרזות 
 

 

 

 
 

 הייתה טובה בהחלט  5תקופה 

 €מיליון  12במאי, הסתכמה בגידול של  20-[ שהסתיימה ב16-20]שבועות מס'  5תקופה 
+( בפדיון הכללי לעומת אשתקד. זאת בזכות עלייה במחירים, ולמרות ירידה קלה 2.5%) 

נופלים השנה בתקופה  - 5בכמויות. וגם: למרות שהחגים הנוצרים שחלו אשתקד בתקופה 
 .2016בשנת  5, ובזכות שני ימי מכירה יותר משהיו בתקופה 6

גרו במחיר החרציות והאדמונית פ   הצבעונים והוורדים פדו מחירים טובים מאשתקד, בעוד
 + לעומת השנה שעברה.3.3%-. בסה"כ היו מחירי פרחי הקטיף גבוהים ב2016אחרי 

   RFH Nieuws 24/02/2017המקור: 

 

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 

 

 

 

  

 'בשוקי הפרחים באירופה: שינויים בתוכן הפרק 'תזכורת

תפרסם יותר, ככל הנראה. אנו מפלורהולנד לפרחי קטיף' לא רויאל 'מדד כפי שהודענו כאן לאחרונה, 
 נחדש את הפרסום השבועי. –עדיין מנסים לחדש את קבלת הנתונים, ואם נצליח 

פלורהולנד, רויאל בסיס הנתונים היחיד שנותר חופשי לפרסום, במסגרת 'מדיניות פרסום הנתונים' של 
מתייחס למחירי השעונים. אלא שמעתה הוא ' המחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדהוא '

 האחרון כפי שהיה נהוג בעבר.-, ולא עוד לשבוע לפנילשבוע האחרון שלפני פרסום הידיעוןמתייחס תמיד 

 מערכת הידיעון
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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 

 

[ כבר אחרי כפי שפרסמנו בשבוע שעבר], 20בשבוע מס' 
הייתה רמת מחירי הפרחים בשעונים דומה לזו  ,יום האם

סנט לגבעול,  31.5של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 
 -11%השבוע הקודם, עם ירידה של  מןפחות  -1.4%

 בכמות הכללית.
+, עם עלייה 2%-המחיר גבוה בבהשוואה לאשתקד היה 

 + בכמות.8%של 
ה'מומנטום' נשמר בשוק, לקראת החג הנוצרי 'העלייה 

האם בפולין, בצרפת -ימיה, ולשמים', יום האב בגרמני
 . 21ובשוודיה; כל אלה חלים השנה בשבוע מס' 

 

'החגיגה  ]ראו בטבלה כאן משמאל[ 21בשבוע מס' 
בשעונים צנחו. הסתיימה' והמחירים של פרחי קטיף 

פחות  -19%-סנט לגבעול, כ 26-הממוצע עמד על פחות מ
 (.-0.2%מזה של השבוע הקודם, עם כמות כמעט זהה )

 (.-0.3%, עם כמות זהה )-17%בהשוואה לשנה הקודמת היה המחיר הממוצע נמוך בשיעור 
 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג     = קונים פחות פרחים מהרגיל  :  מקרא

  למדור השיווק באתר הידיעוןנא לגלוש  –ללוח השנתי המלא 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2017.html
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 פרחים בעמאן ממשלת הולנד תממן בדיקת ייתכנות למכרזת

, חתמה בשבוע שעבר Lilianne Ploumenהשרה למסחר ושת"פ בינלאומי בממשלת הולנד, הגב' ליליאנה פלאומן 
 בירדן על הסכם עם ראש עיריית עמאן למימון בדיקת ייתכנות להקמת מכרזת פרחים בעיר.

 20%גידול הפרחים בירדן התפתח לאחרונה. חלה התרחבות של 
. המגדלים מצליחים לייצר פרחים האחרונה הבהיקף הגידול בשנ

באיכות טובה, אך הם חסרים תשתיות אשר תאפשרנה להם טיפול 
נאות בתוצרת לאחר הקטיף. השלטונות מעוניינים להקים מכרזה 
מודרנית באזור שדה התעופה של עמאן. הם מאמינים שכך יוכלו 
 המגדלים להגיע לשווקים במדינות שכנות, באיכות מוצר טובה,

 ולהפוך את ירדן למרכז סחר בפרחים במזרח התיכון. 

ממשלת ירדן מאמינה שענף הפרחים יכול לתרום הרבה לכלכלת 
המדינה, ולספק עבודה להמוני פליטים מסוריה החיים באבטלה 

 16,000-במחנות בירדן. ענפי החקלאות בירדן כבר מעסיקים כ
 עובדים מבין הפליטי הסורים.

 Develop2Buildבאמצעות הארגון הממשלתי הסיוע ההולנדי יועבר 
העוסק במימון פרויקטים של פיתוח כלכלי במדינות מתפתחות. לא 
נמסר מהו הסכום שהוקצב למטרה. השרה ציינה כי הולנד תהיה 

 מעורבת גם בסקרי שוק ליצוא ירקות ופירות מירדן, ובפיתוח גידולים הידרופוניים.

 Bloembollen Viesie + BPN  23/05/2017 :ותהמקור

 ת יצוא הפרחיםא לירואנדה מקווה להגד

ממשלת רואנדה משקיעה מאמצים גדולים, מזה מספר שנים, בניסיון לפתח את גידול הפרחים ליצוא. המדינה 
אפריקנית הזו צופה בהצלחה הגדולה של שכנותיה קניה ואתיופיה, ואפילו בביצועים הפחות מרשימים של -המזרח

בסיס האקלים המתאים במיוחד לגידול  אוגנדה וטנזניה, ומנסה לגייס משאבים וידע לפיתוח הענף. זאת במיוחד על
יותר מאשר בקניה ובאוגנדה ]רואנדה מכונה 'שוויץ של אפריקה' מן ההיבט האקלימי[. המדינה  אףפרחים; מתאים 

 מציעה גם שלטון יציב, יחסית, אווירה עסקית תומכת, וכוח עבודה זול במיוחד. 

ת על השקעה במשך השנים גויסו ידע ומשאבים מקניה; היו אפילו ידיעו
קנייתית בגידול ברואנדה. לאחרונה הובטחה תמיכה ממשלתית 
הולנדית, ומשלחת אנשי עסקים מהולנד ביקרה במדינה. תנאים 
מעודדים במיוחד הובטחו למשקיעים בגידול פרחים, וגם הוקמו מספר 

[. בדפדפת למשקיעחוות לגידול פרחים, כנראה בהצלחה ]ראו פרטים 
 'התרומם'. ממש אבל עד כה היצוא לא

אחד המכשולים העיקריים הוא עלות התובלה האווירית. למרות תנועת 
ברואנדה נאלץ הרי שהיצואן  –המטען האווירי העצומה מקניה השכנה 

לשלם תעריפים שאינם מאפשרים לו תחרות. בשבוע שעבר הודיעה 
הסוכנות הממשלתית לפיתוח היצוא החקלאי כי הגיעה להסדר עם כמה 
חברות תעופה אירופאיות להוזלה משמעותית של תעריף ההובלה של 

$ עד  $2.70 לק"ג, במקום  1.50פרחים לאירופה. מעתה ישלמו 'רק' 
 צעד זה יתרום לתנופה מחודשת בפיתוח יצוא תוצרת חקלאית טרייה לאירופה.כה. מקווים ש

  The New Times 23/05/2017המקור: 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.agroberichtenbuitenland.nl/rwanda/wp-content/uploads/sites/27/2017/04/Rwanda-Investor-Info-Pack_FINAL-2.pdf

