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 עלתה במדד השקיפות ההולנדי פלורהולנדרויאל 

ב'מדד השקיפות' שמפרסם מדי שנה המשרד לענייני כלכלה ואקלים בהולנד מדורגת השנה 
חברות  500-)מתוך כ 135. אשתקד היה מקומה בדירוג 79-רויאל פלורהולנד במקום ה

 שדורגו(. הדירוג מודד את איכות הדיווח לציבור.

ההתאמה השיטתית לקווים המנחים של 'מדד העלייה ברמת השקיפות נזקפת לזכות 
ת, ופרסום שמות השותפים השקיפות', ביניהם חשיפת האסטרטגיה להגברת הקיימּו

 האסטרטגיים שלה  בדוחות החברה.

 הגופים הראשונים במדד השקיפות בשנה הבאה. 50פלורהולנד הצהירה כי היא שואפת להיכלל בין רויאל הנהלת 

 RFH News 14/12/2017המקור: 

 השבוע נכנסים לתוקף התעריפים החדשים

נכנסים לתוקף התעריפים החדשים עבור שירותי רויאל פלורהולנד, כפי שאושרו באסיפה  2018בינואר  1-כזכור, החל ב
[ ונשלחו אל כל החברים בדוא"ל לאחר  47בידיעון מס'  בדצמבר. הפרטים התפרסמו כבר בידיעון ]ראו 7-הכללית האחרונה ב

 האסיפה.

משיך ליישם את מ השינוי גםולפי אפיק שיווק. , בהתאם לפדיון בין המשתמשים/ספקיםבדל בעיקרון, התעריפון החדש בא ל
  במיוחד באספקת שירותים לוגיסטיים. 'יוצר ההוצאה הוא המושא בתוצאה', התשלום בהתאם לשימוש,

 לספקים שהם חברי הקואופרטיב:הנוגעת ההצעה שאושרה, ]שוב[ להלן 

 

 המוסד לקידום מכירות יחויב בנפרד – HBBהיטל  0.2%*  

 את מחירי החיוב עבור שימוש בכלי האריזה השונים במכרזות. טבלאות הקודים והשינויים בתעריפיםגם בינואר מעדכנים  1-ב
 .של רויאל פלורהולנד בדף המיוחד באתר האינטרנט נגישים לכל )באנגלית(

 בטלפון כוכבי ירוןאפשר לפנות אל  בתעריפים. בשאלות השינויים על נוסף מידע למצוא אפשר האינטרנט באתר
  customerservice@royalfloraholland.com 7898989-88-0031 הלקוחות לשירות או 0547920595

 RFH Nieuws+  08/12/2017מכתב לחברים מיום  :ותהמקור

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1747.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/media/10012218/Customers_Tariffs_Logistic_Supplies_2018.pdf
mailto:customerservice@royalfloraholland.com
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 התיחפה-לבחור לפי שלביהקונים ב'מכירה מוקדמת בשעון' יכולים 

בדצמבר יכול הקניין לבחור את הפרחים בהם הוא מעוניין גם לאחר מיון  18-החל ב
 לפי 'שלב הפתיחה' של הפרח.

למיין את  Clock PreSaleבתוכנת ההפעלה מאפשר לקניינים במערכת  שיכלול
כמו אורך למשל[ גם על פי שלב ]התוצרת המוצעת, בנוסף על התכונות הקיימות 

 ; ובכך לייעל את תהליך הרכישה שלהם במסלול זה.הפתיחה

הפתיחה של כל אצווה/לוט בתעודת המשלוח -המגדל, כידוע, חייב להגדיר את שלב
שהוא ממלא. מעתה, כאמור, יכול הקניין לבצע מיון מוקדם אשר יציע לו רק את 

מודע הפרחים שמוצעים בשלב הפתיחה הרצוי לו. ]עוד גורם שכדאי למגדל להיות 
 לו כשהוא מציע את תוצרתו במסלול המכירה המוקדמת[ 

 RFH News 21/12/2017 המקור:

 
 

 

  

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

  

   בשוקי הפרחים באירופה 
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         מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

 
 פרחי מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה

 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף
 

 השינוי ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
 אינה הטבלה. )אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע
 (.מזעריים היו אשתקד לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת
גן, אך -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. כלוליםאכן הם 
 

המחירים אמנם  []כפי שפרסמנו בשבוע שעבר 51בשבוע מס' 
+ גבוה 6%סנט לגבעול,  32עלו, כצפוי, והממוצע עמד על 

 + בכמות. 15.5%מהשבוע הקודם, עם עלייה של 
אך הרמה הכללית הייתה נמוכה מזו של השנתיים האחרונות 

המחירים כאן למעלה מימין[ זאת  (. ]ראו בעקומת השוואת-5%)
 .2016+ לעומת 4%-תוך עלייה בכמות הכללית של כ

 

צנחו מחירי הפרחים  ]ראו בטבלה כאן משמאל[ 52בשבוע מס' 
בהשוואה לשבוע הקודם,  -22%בשעונים בשיעור כמעט 

-סנט לגבעול. זאת עבור כמות קטנה ב 25והממוצע עמד על 
 היה שבוע קצר[ 52] -41%

 

לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע לפרחי  בהשוואה
. בהשוואה -11%-, והכמות קטנה ב-4%-קטיף בשעונים נמוך ב

 .-4.7%-היה המחיר נמוך ב 2015-ל
 ]ראו בעקומת השוואת המחירים כאן למעלה מימין[.

 
 

  RFH Markt & Informatie  המקור: 
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 2017נתונים מצטברים לשנת 
 

המחירים והכמויות של  בטבלה שלפנינו מובאים
פלורהולנד, רויאל פרחי הקטיף בשעוני 

הנתון הבולט הוא רמת  .2017המצטברים לשנת 
 0.26מחירים כללית ברמה זהה לזו של אשתקד )

 בממוצע לגבעול(.

בין הפרחים השונים היו, כמובן הבדלים גדולים 
בכמות ובמחיר בהשוואה לאשתקד; לעתים באופן 

 קיצוני.

 

 -3%-ונים הייתה נמוכה בהכמות הכללית בשע
מאשתקד. אין בידינו נתון על הכמות הכללית 

 נמסרשנמכרה במכירות ישירות ]הנתון אינו 
פלורהולנד[ אך הכמות בשעונים רויאל לפרסום ב

 ודאי מצביעה על מגמה כללית.

 

פלורהולנד רויאל מחזור המכירות הכולל של 
     ;€מיליארד  4.45הסתכם לכדי  2017בשנת 

+ יותר מאשתקד. מזה, מכירות פרחי 0.7%-כ
, שהם €מיליארד  2.5 -הקטיף הסתכמו לסך של כ

 פחות מאשתקד. -0.5%

+ 3.8%מחזור המכירות הכללי מהווה עלייה של 
 .2016לעומת מכירות שנת 
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 הולנדים משתתפים בפיתוח ענף החממות באירן 

דונם  200[ נודע לאחרונה כי חברה הולנדית חתמה הסכם להקמת 47בידיעון מס' בהמשך למה שדיווחנו כאן לא מזמן ]ראו 
ד' ]לא נמסר אם  110השלמת פרויקט של  של חממות מודרניות לגידול פרחים וירקות באירן ]לא נמסר המיקום[. זאת לאחר

 [ בתחילת השנה בדרום אירן, לחוף המפרץ הפרסי.וואילו גורמים זרים עומדים מאחורי

לפי משרד החקלאות האירני, שטח החממות במדינה כיום עומד על 
+ מאז עלייתו לשלטון של הנשיא רוחאני 38%דונמים. עלייה של  121,570

קבעה להגיע  2005-המשרד שעליה הוחלט ב. תכנית הפיתוח של 2013-ב
. לדברי דובר המשרד, קצב 2025ד' חממות עד לשנת  480,000ליעד של 

פיתוח החממות באירן הוא שני בעולם, אחרי מקסיקו. משרד החקלאות 
האירני מתכנן להעביר את כל משקי הירקות במדינה לגידול בחממות, בתוך 

מיליארד מ"ק מים בשנה  10-, כשנים; מה שיחסוך, לפי דובר המשרד 10
 ]סביר שהכוונה לליטרים; אבל כך כתוב בפרסום...[ 

כרבע משטחי החממות נמצאים תחת הפרויקט 'הג'יהאד החקלאי של טהרן'. 
 1.55-מייצור הפרחים במדינה, שמסתכם ל 57%-מחוז טהרן אחראי גם ל

ד האירני, מיליארד גבעולי פרחים ]לשם השוואה: הייצור העולמי, לפי המשר
 6.5-פלורהולנד משווקת כרויאל מיליארד גבעולים בשנה;  10-מוערך כ

 מיליארד פרחים בשנה[.

  HortiBiz / Financial Tribune 27/11/2017המקור: 

 האתיופים ינסו לחדור לשוק הפרחים בארה"ב

יצאו גורמים באתיופיה אבבה לארה"ב, -עם ההכרזה על תכנית להפעלת טיסות מטען של חב' התעופה האתיופית מאדיס
[ בהכרזה כי הוורדים האתיופים יאתגרו מעתה את הדומיננטיות של קולומביה ואקוודור ם]לא ברור מי בדיוק עומד מאחוריה

 בשוק הפרחים האמריקאי.

עד היום מתאפשרת הטסת מטענים מאתיופיה לארה"ב רק באמצעות 
יינס' הודיעה טיסות נוסעים. אך חב' התעופה הלאומית 'אתיופיאן אירל

יורק, ולוס אנג'לס. -לאחרונה שהיא עומדת להפעיל טיסות מטען למיאמי, ניו
החברה מקווה שנתיב זה יקל על מגדלי הוורדים האתיופים להתחרות בשוק 

השאר היא -האמריקאי. 'אתיופיאן' היא חב' התעופה הגדולה באפריקה. בין
 .F777מטוסי מטען חדישים מסוג בואינג  6מפעילה 

 9%שנים לגורם הרביעי בגודלו בעולם, עם  15-תיופיה הפכה תוך פחות מא
מפרחי אתיופיה  80%מהיקף הסחר הבינלאומי בפרחים. כיום מייצאים 

להולנד, והיצואנים שואפים לגוון ולהרחיב את יעדי היצוא. המדינה שואפת 
ם מיליון $ שנתי. לש 280-להגדיל את היקף יצוא הפרחים, העומד כיום על כ

דונמים לגידולי בוסתנאות,  60,000-כך הקצתה הממשלה עוד למעלה מ
רובם לפרחים. לדברי מקורות בממשלה ישנה 'התקשרות מחייבת' של 

ד' לפיתוח בטווח הקצר. מהומות נגד הממשלה, שכללו גם התנכלות  15,000גורמים בהולנד, גרמניה, צרפת, וקניה לקבל 
 מו לעיכוב משמעותי בקידום השקעות חדשות. המקורות טוענים כי המצב כרגע רגוע.לכמה חוות פרחים, בשנה שעברה, גר

 Bloomberg 19/12/2017המקור: 

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1747.html#orange2

