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 תזכורת: עדיין ניתן להגיש מועמדות ל'מועצת החברים'

, כל חבר בקואופרטיב רויאל פלורהולנד 29בידיעון מס' כפי שפרסמנו כאן 
יכול להגיש את מועמדותו, או להמליץ על חבר אחר, לחברות בגוף החדש 

 .Members’ Council'מועצת החברים'   –המוקם בימים אלה 

כזכור, האסיפה הכללית האחרונה בחרה 'ועדת מנויים' אשר אמורה 
בחלוקה  –להגיש רשימת מועמדים אשר ייצגו את כל סוגי החברים 

ענפית ובחלוקה גיאוגרפית. הוועדה אוספת כעת הצעות, ואליה צריך 
 להפנות בקשות למועמדות. 

דת אין צורך להסביר כמה חשוב שלמגדלים מישראל תהיה נציגות מכוב
ויעילה בגוף החשוב הזה, אשר מקבל למעשה את רוב סמכויות האסיפה 

 הכללית.

כל הפרטים על נהלי הבחירה, ועל הדרישות בהן צריך לעמוד המועמד, 
  בדף המיוחד באתר האינטרנטנמצאים 

ואת הבקשה למועמדות יש להפנות בדוא"ל לכתובת 
voordrachtscommissie@royalfloraholland.com   לשם הפעלת התהליך.אפשר כמובן גם להיעזר בירון כוכבי 

 באוגוסט. אנא מהרו להירשם, או לרשום את חברכם! 31מועד הגשת המועמדות יפוג ביום 

 פלורהולנדרויאל המקור: ירון כוכבי + אתר 

 מוזמנים לתערוכה ולמפגש השנתי של מגדלי 'פרחי קיץ'

מפגש השנתי של קיץ, ולהשתתף ב-מי שמזדמן להולנד בתחילת ספטמבר מוזמן לבקר בתערוכה השנתית לפרחי
 קיץ, שיתקיים בעצם ימי התערוכה. -מגדלי פרחי

קיץ, תחת -התערוכה הארצית ]לא בינלאומית[ השנתית של פרחי
 9עד  6, תהיה פתוחה לקהל בימים Flower Powerהסיסמה 

בנאלדוויק. התערוכה  Oude Kerkבספטמבר, בכנסיה העתיקה 
. במרכזה עומדת תחרות בין 33-מתקיימת במקום זה בפעם ה

המגדלים על המוצר המוצלח ביותר, והשנה היא מתמקדת בגידולים 
 דלפיניום, חמניות, והידרנגאה/הורטנסיה.

, יתקיים באולם 16:00בספטמבר, החל מהשעה  6ביום חמישי, 
קיץ, -ל מגדלי פרחיהסמוך, המפגש השנתי ש De Naaldתיאטרון 

חברי רויאל פלורהולנד, מטעם 'הועדה  שהם פקעת-שיחים, ופרחי
לפרחים אלה. התכנית עשירה ]אבל כולה  FPCהענפית' 

בהולנדית...[ ואפשר לקבלה בדוא"ל מירון כוכבי. ההשתתפות כרוכה 
 .בדף ההרשמה הזה בהרשמה מראש 

 FPC Vakblad vd Bloemisterij 09/07/2018 +  06/08/2018הזמנה מטעם  :ותהמקור

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1829.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1829.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1829.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/advisory-councils/members-council/register-for-members-council
mailto:voordrachtscommissie@royalfloraholland.com
https://fd8.formdesk.com/floraholland1/Aanmelden_Seasonal_Flowers_Eng?_cldee=bWFuZ3VsQHphaGF2Lm5ldC5pbA%3d%3d&recipientid=account-d09ec9e9013e447c8b40538b59d1c7ee-17a6b8ab589b4e76916a2ccfac44e51d&esid=2c36dc20-6599-e811-816b-e0071b651f51&urlid=0
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 מסתבר שזה עובד!

אגרטל ממח' האיכות של רויאל -חיי-איכות/בדיקת-, ניתן עכשיו להזמין מבחני31בידיעון מס' כפי שפרסמנו כאן 
 בצדהעובדה שהמגדל מפרסם את תוצאות המבדקים מופיעה פלורהולנד, ולדאוג שהתוצאות תפורסמנה ללקוחות. 

 או כלולה בפרטים הנמסרים בהצעה למכירה ישירה.ו/השעון בעת המכירה, 

י, כבר פנו לא מעט מגדלים, ובקשו ביול 27-מאז נפתח השרות הזה, ב
להפעיל את הבדיקה ואת החשיפה. נראה שהאפשרות הזאת קוסמת 
למגדלים המספקים איכות אמינה, וכי לקוחות רבים מייחסים חשיבות 

. המופיעה לצד השעון vaasleven getest/vase life testedלהודעה 
יכול לבקש את חשיפת  האיכות-מבחני מגדל שכבר מנוי על שרותכאמור, 

, וסימון בעמודת My Florahollandנתוני המבדקים שלו דרך ביקור באתר 
Test Results Publication'/Testresultaten openbaar.'  עצם קיום

-המבחנים נותן למגדל מידע טוב על איכות התוצרת שלו, ועל מידת שביעות
כדאי להשתמש  –ת הרצון שהקונה יכול להפיק ממנה; ואם התוצאות טובו

 בהן כאמצעי לקידום המוניטין האישי בקרב קהל הקניינים.
 

שרות אחר שנפתח לאחרונה וזוכה להצלחה הוא שיתוף הלקוחות בנתוני 
FloraMondo  מאפשר, השרות 18עון מס' בידיעם לקוחותיהם. כפי שפרסמנו כאן 

-קישור ל'חשבונות חיצוניים'; כלומר: לקוח מאפשר גישה ישירה לחנויות לקניין
, מיד מקוונות של לקוחותיו, ואלו יכולים להציע את התוצרת ישירות ללקוחות שלהם

החיוב נעשה כמובן באמצעות  .כאשר המגדל העלה את הנתונים למערכת
דואג לחייב את הלקוח שלו, להעביר אליו את פלורהולנד, הרויאל הסיטונאי, לקוח 

התוצרת, וכמובן לגזור את העמלה שלו. המערכת הופעלה באופן מלא בתחילת 
הזמנות במסלול זה. לקוחות של הלקוחות  2,500-יולי, ומאז כבר התבצעו יותר מ

קנו אפוא ישירות ב'מכירה מוקדמת בשעון', או ב'מכירה ישירה', וחסכו בכך זמן 
 והמגדל שהעלה את נתוני ההיצע של ואילו עצמם ולספקים שלהם.וטרחה ל
נהנה מכך בעקיפין, ע"י חשיפה ללקוח הסופי והרחבת  FloraMondoלמערכת 

 הביקוש הפוטנציאלי לתוצרתו. וזה עובד!

 RFH News 01/08/2018 + Vakblad vd Bloemisterij 09/08/2018: ותהמקור

 

 

 

 גם באקוודור מזג האוויר משבש את הספקת הפרחים 

בזמן האחרון אנו מקבלים, שוב ושוב, תזכורות עד כמה הענף שלנו מושפע 
, השוק באירופה היה כמעט 31בידיעון מס' . כפי שנמסר ממזג האוויר

בעקבות גל החום ששטף את היבשת )ואשר הסתיים, בינתיים,  משותק
כן חזינו בשיבושי הספקה ממזרח אפריקה בגלל תנאי -לפני .בשבוע שעבר(

אמריקה -אוויר בלתי רגילים. ועתה מתברר שגם ההספקה מדרום-מזג
צד שינויים קיצוניים; מ הראהשובשה באותו הזמן: מזג האוויר באקוודור 

ל בלילות )בכמה מקומות גם מתחת לאפס( ושלג בפסגות קור בלתי רגיאחד 
ההרים הגבוהים, ועד חום ויובש בלתי שגרתיים באזורי הגידול העיקריים. 

רוחות עזות גרמו לקריסת חממות ולנזקים ישירים  –ולא פחות חמור מכך 
גידול אחרים. בעקבות התופעות הללו דווח גם על -בשטחים פתוחים באזורי

 במחלות, ופגיעה באיכות הפרח הקטוף.נגיעות גבוהה 

בינתיים מזג האוויר השתפר, והמגדלים מקווים להיות מוכנים עם תוצרת 
 הספר ברוסיה ובמזרח אירופה.-רבה וטובה לקראת ימי השיבה לבתי

 FloralDaily 09/08/2018המקור: 

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1831.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1831.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1831.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1818.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1818.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1831.html#blue2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1831.html#blue2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1831.html#blue2
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 אך טרם חלפה –הבצורת בהולנד נבלמה 

פזורים, אשר בחלק מהאזורים שמו בשבוע שעבר ירדו בהולנד גשמים 
[ אך 32בידיעון מס'  פרטים עליה קץ לבצורת המתמשכת ]ראו

באזורים רבים, בעיקר במזרח, הכמות לא פתרה את הבעיות, 
היו גם אזורים אך והמגבלות על השקיה ושאיבת מים נותרו בתוקפן. 

מ"מ בפרק הגשם הזה. המגדלים בחממות  20-30שזכו למנה יפה של 
שמחו מאוד, מאחר וגם גשם קצר וחזק מאפשר להם למלא את 

 החממה. גגות מהמאגרים, הקולטים את מי המרזבים 

אזהרה שפרסם השרות המטאורולוגי ההולנדי ביום חמישי מפני 
רוח חזקים, מלווים בברד, שעלולים לגרום לנזקים, התבררה -משבי

 לבסוף כמוגזמת, והרוחות היו פחות חזקות מהצפוי.

 BPN 10/08/2018המקור: 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

  

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1832.html#orange2
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           בהשוואה לאשתקדחירים וכמויות בשעונים מ
  

 
 

 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 
 

מחירי הפרחים בשעונים נותרו ברמה   31בשבוע מס' 
סנט  17דומה לזו של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

   -2%-. זאת תוך ירידה של כ30לגבעול; כמו בשבוע 
 בכמות הכללית. 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע נמוך 

 .           -8%, בעוד הכמות הייתה נמוכה בשיעור -18%-ב

 

בשנת  31)!( מזה שהיה בשבוע  -25%-המחיר היה נמוך ב
2016. 

  
הפרחים בשעונים עלו באופן חד.  מחירי  32בשבוע מס' 

+ יותר מזה של 31%סנט לגבעול;   22הממוצע עמד על 
 בכמות.  -1%-השבוע הקודם. זאת תוך  ירידה של כ

 

, בעוד הכמות הייתה     -5%-נמוך ב היה הממוצע ]ראו בטבלה כאן משמאל[בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד ואילו 
 .           -9%נמוכה בשיעור 

 

 .]ראו באיור למעלה מימין[ 2016בשנת  32מזה שהיה בשבוע  -9%-המחיר היה נמוך ב
 

 .2016מזה של  -0.7%-פחות מאשתקד, והוא נמוך ב -1.8%עתה על  מחזור המכירות המצטבר מראשית השנה עומד 
 

 RFH Markt & Informatieמקור: ה
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 עה פרחונית לנשיא קולומביההשב   –כראוי ל'מדינת פרחים' 

באוגוסט.  7-עתו של הנשיא הנבחר החדש בקולומביה, נערך בטקס השב  
 –בייצור ויצוא פרחים בעולם אחת המדינות המובילות  של כראוי לנשיא

הטקס היה 'עטוף' כולו בים של פרחים, והפרחים הם אלה שהטביעו 
 חותמם על המעמד.

פרחים נתרמו ע"י ארגון יצואני הפרחים  15,000-לא פחות מ
Asocolflores  ומוסד Flowers of Colombia ,לקידום היצוא, ואלה יצרו

בין השאר, קיר גדול של פרחים אשר שימש רקע צבעוני לטקס כולו. הקיר 
 נבנה ממבחר גדול של מיני וזני פרחים, כולם גדלו כמובן בקולומביה.

עלה אח"כ לדף האינסטגרם שלו את תמונתו על רקע קיר הנשיא עצמו ה
הפרחים. המופע כולו העלה את פרחי קולומביה לתודעה הלאומית 

 והבינלאומית, וגרם למגדלים גאווה וסיפוק.

 FloralDaily 09/08/2018 המקור:

  יותר מחצי מיליון צפו ב'תהלוכה המושטת' השנתית 

אל גדות התעלות סביב אזור  הקלה במזג האוויר החם בהולנד הוציאה
שיא של צופים בסוף ששבוע שעבר, שבאו לחזות -ווסטלנד מספר

, כמדי שנה, זו Varend Corsoהשטה של פרחים וירקות, -בתהלוכה
 .21-הפעם ה

צופים טרחו ובאו להתייצב לאורך המסלולים, בכל יום בכיוון  550,000-כ
מקושטות בפרחים,  סירות 40-אחר, לחזות במשט הצבעוני של למעלה מ

בצמחים, בפירות ובירקות, אשר הציגו את מיטב התוצרת של המגדלים 
-באזור. הנושא השנה היה 'הכל בהולנדית', מה שהביא לבניית סירות על

פי נושאים ממיטב הספרות המקומית. גם רויאל פלורהולנד השתתפה, 
 [.כאן משמאל כמדי שנה, עם סירה ססגונית במיוחד ]בתמונה

ימי סוף  שתהתהלוכה השטה יוצאת מאזור מכרזת נאלדוויק, במשך שלו
השבוע, בכל יום לכיוון אחר; מה שמספק קילומטרים רבים של הזדמנויות לצפייה. וההולנדים אכן באים בהמוניהם, בכל 

 שנה יותר ויותר.

הדובר אמנם בהולנדית, אך מעביר את כל  בסרטון וידאואפשר להתרשם מן המופע המרהיב, כולל משלב ההכנות, 
    video-varendcorso.nl/fotosהמראות היפים. ואפשר גם ליהנות משלל התמונות והסרטון באתר המיוחד 

קשורתי הנרחב, אכן מוכיחים את יעילותו של האירוע ליצירת ]נראה שהמספר העצום של צופים, יחד עם הסיקור הת
 עניין בקרב קהל הצרכנים, ולבניית דימוי חיובי לענף בקרב האזרחים[

  BPN + Vakblad vd Bloemisterij 06/08/2018 :ותהמקור

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://youtu.be/gnhF_JqU9AY
https://varendcorso.nl/fotos-video/

