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 האגרטל-ניתן לפרסם את נתוני מבחני חיימעתה 

, FlorEsearchשל רויאל פלורהולנד, במסגרת שרות  Post-Harvest Knowledge Centreהמחלקה לטיפול בפרח 
אגרטל בפרחים מתוצרתם. -מבצעת עבור מגדלים מבחני חיי

מבחנים אלה מספקים למגדל תשובות באשר להתאמת הזן ליעדי 
של הלקוחות מן התוצרת, והערכה כללית  השיווק, לשביעות הרצון
 לגבי שיפורים נדרשים.

מגדלים רבים פנו בבקשה לאפשר את פרסום תוצאות מבדקים אלה 
ביולי הדבר  27-פלורהולנד. ואכן, החל מרויאל בין כלל הלקוחות של 

מתאפשר. תוצאות המבדקים יהיו זמינים ללקוחות, אם המגדל 
 ביקש זאת.

צאות המבדקים מופיעה ע"ג העובדה שהמגדל מפרסם את תו
השעון בעת המכירה, או כלולה בפרטים הנמסרים בהצעה למכירה 
ישירה. מגדל שכבר מנוי על השרות יכול לבקש את חשיפת נתוני 

, וסימון My Florahollandהמבדקים שלו  דרך ביקור באתר 
 . 'Test Results Publication'Testresultaten openbaar/בעמודת 

איכות, ופרטי קבלת השרות -מצעי יעיל לתקשורת עם הלקוחות. להרשמה )בחינם( כמנוי על בדיקותזהו עוד א
  floresearch.royalflorahollandו/או בדף  life-vase-researchבקרו בדף  -  FlorEsearch)בתשלום( של 

 RFH Nieuws 27/07/2017המקור: 

 מעתה ניתן לבצע תיקונים בתעודת המשלוח האלקטרונית

ישנה אפשרות לספקים/מגדלים ]וגם לקניינים[ לבצע בעצמם תיקונים בתעודת  2018החל מחודש יולי 
-לאחר שזו כבר נשלחה. הפעולה מתבצעת ע"י משלוחלעסקה ישירה,  EAB/EDFהמשלוח האלקטרונית 

 מחדש של המסמך.

האריזה, מס' הקומות בעגלה, ניתן לתקן את הנתונים של מחיר, מס' היחידות, מס' הפריטים ביחידה, קוד 
מס' הזיהוי של הקונה, הערות מיון, קוד המוצר, קוד השרות, וגם לבצע זיכוי מלא. לא ניתן לשנות בתעודה 

 את מועד ההספקה.

עבור המגדל הישראלי המשמעות היא כמובן אפשרות לשינויים שיבוצעו ע"י הפורק שלו בהולנד; אך טוב 
 . להיות מודע לאפשרות חדשה זו

 RFH News  19/07/2017המקור:

 עוד טיפ לתיירים בהולנד: הנחה למגדלים במדורודם

ילדים, כדאי אם אתם מטיילים בהולנד, במיוחד בטיול משפחתי עם 
 40%שתדעו כי מגיעה לכם, כחברי רויאל פלורהולנד, הנחה של 

 הפופולרי בהאג. Madurodamם' מדמי הכניסה לאתר 'מדורוד

זהו אתר המתאר את הולנד במבנים מיניאטוריים ]למעשה 'מיני 
המאפיינים  כל ישראל' הוקם בהשראת אתר זה[ והוא מאפשר הכרת

גם דגם של מכרזת פרחים, ואפילו  של הולנד 'במבט אחד'. יש בו
 אפשרות לילדים לתרגל קנייה בשעון.

ולשם  www.madurodam.nlכל הפרטים על מדורודם באתר 
  בקישור זהיש להוריד את השובר  המיוחדת מימוש ההנחה

 RFH Nieuws 23/07/2017המקור: 
  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.royalfloraholland.com/en/buying/marketplace/purchasing-support/quality-and-complaints/research-vase-life-nod6597
https://floresearch.royalfloraholland.com/site/en/home
https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2018/week-29/correct-settled-direct-trade-transactions-yourself_grower
https://www.madurodam.nl/en
https://www.royalfloraholland.com/media/11298075/royal-floraholland-kortingsbon-madurodam-2018.pdf


 
 (2018) 31ידיעון מס' 

 

2 

 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

 גל חום באירופה משתק את מסחר הפרחים 

 שנים. אפילו בצפון 74מעלות, רמת חום שלא נרשמה שם מזה  37-38בהולנד חוו לאחרונה טמפרטורות קיצוניות, עד 
זאת בנוסף לעצירת הגשמים, הנמשכת מזה חודשיים, אשר כבר הביאה ; C35°, באזור מכרזת אילדה, נמדדו הקריר

הספר,  -[. כאשר מזג אוויר כזה שורר בעת חופשת בתי28בידיעון מס' למגבלות על שימוש במים לחקלאות ]ראו גם 
הצרכנים פשוט אינם מגיעים לחנויות הפרחים; למעשה בעלי חנויות רבים 
סוגרים אותן ויוצאים בעצמם לחופשה. הצריכה המצומצמת מתרחשת 

 מגזר האירועים. רובה ככולה ב

בזמן, רוב הפרחים מקדימים את פריחתם בגלל החום, ונוצרים עודפים, -בו
הגורמים למחירים נמוכים בשוק. מגדלים הולנדים משמידים כמויות גדולות 
במשק, או מנסים 'לגלגל' פרחים בחדרי הקירור. החזאים אינם צופים 

באוגוסט. בחוגי המסחר מעריכים שהשוק יתאושש  10הקלה בחום לפני 
תחילת ספטמבר, וסביר מאוד שאז יהיה מחסור בפרחים מסוימים; ת לקרא

 אלה אשר מקדימים עכשיו לפרוח.

 נמסר ע"י טום סטלינגוורף, מכרזת אילדה

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1828.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1828.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1828.html#orange3
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           חירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדמ

 
 

 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 
 

לרדת.  כומחירי הפרחים בשעונים המשי  29בשבוע מס' 
פחות       -9.4%סנט לגבעול בלבד,  18.4הממוצע עמד על 

          -1.5%מהממוצע בשבוע הקודם. זאת תוך ירידה קלה של 
 בכמות הכללית. 

 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע נמוך 
 .           -5%-כמות הייתה נמוכה בה, בעוד -16%-ב

 בשנת 30מזה שהיה בשבוע  -12.5%-המחיר היה נמוך בכ
2016. 

  
מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לרדת   30בשבוע מס' 

 -9%סנט לגבעול בלבד; כמעט  17עוד. הממוצע עמד על 
 -4%-ממוצע בשבוע הקודם. זאת תוך ירידה של כפחות מה

 בכמות הכללית. 

 

]ראו בטבלה כאן ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

, בעוד הכמות הייתה -18%-היה הממוצע  נמוך ב משמאל[

 .           -9%-קטנה ב

בשנת  30מזה שהיה בשבוע  -14%-המחיר היה נמוך ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2016

 

מחזור המכירות המצטבר מראשית השנה עומד עתה כבר 
 .2016פחות מאשתקד, והוא זהה לזה של  -1.2%על 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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  הסיטונאים מסמנים את השווקים העדיפים לפיתוח

, העוסק באיסוף נתוני השוק וניתוחם, הוציא Floridataן הב  -הארגון, באמצעות VGBארגון סיטונאי הפרחים ההולנדים 
לכלכלה סטודנט סיני  .הנוי מהולנד-לפועל סקר שמטרתו הייתה איתור וסימון מדינות יעד לפיתוח יצוא הפרחים וצמחי

באוניברסיטה הולנדית התבקש לייצר רשימת עדיפויות של שווקים בעלי סיכוי טוב להתפתח, מעבר 
יעדי היצוא הקיימים. הוטל עליו לדרג את עשרת היעדים העדיפים, לאפיין את התפתחות שוק  30-ל

 הפרחים בכל אחד מהם, ולדרג את מצב התחרות של הענף ההולנדי בהם.

רלוונטיות ביותר, ומתוכן נבחרו עשר המדינות העדיפות. ה 26מדינות, מהן מוינו בשלב ראשון  40הסטודנט סרק 
קוריאה, כווית, קטאר, סעודיה, תורכיה, ואיחוד הנסיכויות. -קונג, הודו, קזחסטן, דרום-ו נכנסו סין, הונגלרשימת יעדים ז

 ולא לפי סדר עדיפות מסחרית[ –בשמות ההולנדים של המדינות  –]נראה שהרשימה היא בסדר אלפביתי 

  . Floridataמנויי ארגון -ין רק לחבריהמחקר כולו, הכולל פרופיל מפורט לכל אחת מעשר המדינות, נותר חסוי; הוא זמ

  BPN 19/07/2018 המקור:

 גינס כשהקימו פירמידה מוורדים-יאבאקוודור שברו ׂש

פירמידה ענקית  Tabacundoקונדו מגדלי וורדים באקוודור הקימו בעיירה טב
מפרחי וורדים, והזמינו את צוות השיפוט של שיאי גינס, אשר אכן העניק להם 

 יא עולמי למבנה בנוי מפרחים.אישור על ׂש

...( אשר 546,364 :מיליון פרחי וורדים )ליתר דיוק 500-הם השתמשו ביותר מ
אנשים עבדו ימים ולילות במשך שבוע לבנות  1,500-מהם בצבע אדום, כ 90%

 .1:1דגם של פירמידה עתיקה מאקוודור, במידות 

בניית דגם מטוס באיחוד האמירויות, ב 2016-השיא העולמי הקודם הושג ב
קצר, המתאר את תהליך ההקמה ]וישנם  בסרט וידאואפשר לצפות איירבוס. 

  עוד רבים כאלה ביוטיוב[.

AP + UPI 23/07/2018 + FloralDaily 17/07/2018  ותהמקור:  

 

 
 

 מדעי: פרחים משפרים את הבריאותעכשיו זה 

שורה של מחקרים שבוצעו בארבע אוניברסיטאות שונות בארה"ב קבעו לאחרונה כי פרחים, כמו גם צמחים, הנמצאים 
 חולים, מוסיפים לבריאות בני האדם הנמצאים בסביבתם.-בחדרי המגורים או במשרדים, וכמובן גם בבתי

 מחקרים נפרדים מפרטים את התועלות הבריאותיות השונות:בידע הכללי הזה אין כל חדש, אלא שמספר 

חולים שבסביבתם נמצא זר פרחים נזקקו לפחות תרופות להקלת כאב  •
 מאשר אחרים, שלא נחשפו לפרחים. הם גם סבלו פחות מחרדות.

פרחים וצמחים בחדר תורמים לעליית הלחות היחסית באוויר החדר, ולכן  •
 צטננות בחדרים מוסקים בחורף.המהאנשים בסביבתם סובלים פחות 

 ןאנשים שנמצאים בחדרים עם פרחים וצמחים סובלים פחות מדיכאו •
ומלחץ נפשי, ובאופן מובהק נהנים ממצב רוח טוב יותר מאחרים שאין 

 פרחים בקרבתם.

חשיפה לפרחים בעת היקיצה בבוקר גורמת לאנשים להתחיל את היום  •
 רוח טוב ובאופטימיות.-במצב

הטבעית הנמצאים באופן קבוע בבית ובמשרד גורמים  פרחים בעונתם •
לפי מומחים  וזו,ת ולתחושה יותר טבעית של חלוף הזמן, לאנשים למודעּו

 משפרת את המוטיבציה להשגת מטרות. ,לפסיכולוגיה

 צבע ירוק, ועוד יותר כאשר הוא מלווה בצבעים טבעיים של פרחים, גורם לשחרור מלחץ נפשי, ולתחושת בריאות. •

 הגורמים הבריאותיים הנ"ל תורמים באופן משמעותי לפריון העבודה. כל •
www.earth.com  25/07/2018:המקור 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://youtu.be/4QerqqVVis0
https://www.earth.com/news/health-benefits-flowers/

