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 א לבדה בהוצאות הפרסוםפלורהולנד תיש  רויאל ש מסכים עודהמנכ"ל אינו 

 Steven van Schilfgaardeדה רבריאיון למגזין הענפי בהולנד הכריז מנכ"ל רויאל פלורהולנד, סטיפן ואן סכילפחא
ארגון הענפי לקידום הכי יביא לדיון ב'מועצת החברים' הצעה להפסיק את הגבייה והתשלום לתקציב [ העליונה ]בתמונה

 . "יש למצוא את הדרך להטיל הוצאות אלה על כלל השחקנים בענף", הוא טוען.BBHמכירות פרחים 

, מתפקד 2012-כזכור, מאז חיסולה של 'מועצת הצמחים' ההולנדית, ב
הבן של המועצה ההיא כגוף וולונטרי, אבל באופן מעשי הוא סמוך -ארגון

חשבון המגדלים בלבד, -פעל על פלורהולנד. בתחילהרויאל על שולחן 
21-בידיעון מס' דות ההסדרים לואח"כ הצטרפו גם הסיטונאים ]ראו על תו

ממחזור המכירות של המגדלים, ועוד  0.2%[.  המכרזות גובות כיום 2016
 –ת הוצאות פרסום, ובפועל ממחזור הקניות של הסוחרים, לטוב 0.19%
מסחר אחרים אינם משתתפים במימון, -. מסתבר שארגוניBBHלתקציב 

ולכן אינם גובים היטלים אלה מן המגדלים ומן הקניינים אשר משווקים 
מסחר אחרות, בכדי -תעוזבים אותנו לטובת זירו   וקניינים דרכם. "מגדלים

 " מסביר המנכ"ל.0.2%לחסוך את ההיטל של 

ת הריאיון חוזר סטיפן על העמדה שהציג באסיפה בדצמבר שעבר, במסגר
לפיה המטרה שהוצבה ע"י קודמו בתפקיד, להגיע לכך שהצרכנים באירופה 

אינה צריכה ליפול  –בשנה על קניית פרחים  €עוד מיליארד  2020-יוציאו ב
פלורהולנד; "זה אינו תפקידנו, ואינו בתחום יכולותינו", הוא רויאל על כתפי 

. לדבריו יש למצוא דרכים לשתף את כל הגורמים בענף בנטל הזה, ע"י מדגיש
היוזמה וההובלה של פעילות זו צריכה  –גידול וכיו"ב. ובכלל -היטל לפי דונם

 ווק את תוצרת הענף.יש המופקד עללבוא מהמגזר המסחרי, 

בתמונה ] Dennis van der Lubbeה ב  דניס ואן דר לּו  BBHמנכ"ל ארגון 
[ הגיב באומרו שגם פירמות 15בידיעון מס' ראו על כניסתו לתפקיד ; התחתונה

פרטיות גדולות מנסות לקדם הגדלת צריכה בצד קידום המותג הפרטי שלהן. 
-מהמחזור לקידום 10%רבים מקדישים עד  םייתעשייתהוא גם ציין שבענפים 
בשישים, ואינה -בענף הפרחים היא ממש בטלה 0.4%מכירות, בעוד שגביית 

מספיקה; חייבים להגדיל את התקציבים, אם רוצים שהציבור ייקח ברצינות 
את הענף הזה ומוצריו. הוא קרא לכל גופי השיווק בענף "לשבת יחד לשולחן" 

 ס התקציבי יוטל על כל השחקנים בענף.ולהגיע להבנות כיצד העומ

  Vakblad vd Bloemisterij 21/08/2018 המקור:

 Floridayמומלץ ללמוד הכל על מערכת 

רויאל פלורהולנד ממשיכה לפתח את מערכת 
Floriday  ובאופן מתמיד נוספים שירותים נוספים

גם  .אשר מקלים על המגדל בתהליכי המכירה שלו
תחום בכאשר חלק מהפעולות המשתכללות הן 

חשוב למגדל  –הפעילות שמבצע הפורק בהולנד 
בישראל להיות מודע לאפשרויות החדשות. לשם 
כך מומלץ לעקוב אחר המידע המוזרם באופן 

טף, לאחרונה גם באנגלית. אנו נשתדל להביא וש
 מדי פעם תרגומים לעברית של קטעים נבחרים.

 , לשאוב את המידע הזמין שם, ולהירשם לקבלת עדכונים שוטפים.www.floriday.io/enובת מומלץ לגלוש לכת

  Floridayהמקור: פרסומי 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://yedion.com/yedion-2016/yedion-1621.html
https://yedion.com/yedion-2016/yedion-1621.html
https://yedion.com/yedion-2016/yedion-1621.html
https://yedion.com/yedion-2016/yedion-1621.html
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1815.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1815.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1815.html#green1
https://www.floriday.io/en
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 פלורהולנדויאל ריריד הסתיו של  –קרוב ב

פלורהולנד יתקיים, כבכל שנה, במכרזת רויאל יריד הסתיו השנתי של 
בספטמבר; ממש בקרוב. ביריד זה מציגים  13-ו 12בימים . זה יקרה נאלדוויק

 נוי, את התוצרת העונתית שלהם.-מגדלים, בעיקר של צמחי

במקום גם 'כיכר הסחלבים'  תוצגהשנה, ביום הראשון ליריד, יום ד', 
Orchideeën Plaza. 

 . לדף המיוחד בקישור זהגלשו  –לפרטים והרשמה 

 RFH News  23/08/2017המקור:

 

 

 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.royalfloraholland.com/en/evenementen/royal-floraholland-autumn-fair
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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 
 

מחירי הפרחים בשעונים זינקו כלפי   33בשבוע מס' 
מעלה, כצפוי לקראת ימי פתיחת שנת הלימודים. הממוצע 

+ יותר מזה של 24%סנט לגבעול;  27-עמד על יותר מ
 + בכמות. 12%השבוע הקודם. זאת תוך עלייה של כמעט 

 

היה הממוצע גבוה  ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד
 .           -5%בשיעור +, בעוד הכמות הייתה  נמוכה 8%-ב
 

 33( לזה שהיה בשבוע -1%-המחיר היה דומה )נמוך ב
 2016.בשנת 

 

מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לעלות.   34בשבוע מס' 
+ יותר מזה 9%סנט לגבעול;  30הממוצע עמד על כמעט 

של השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה 
 + מזו של אשתקד. 5%בכמעט 

 

+, בעוד הכמות הייתה 6%-גבוה ב היה הממוצע ]ראו בטבלה כאן משמאל[בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד ואילו 

             ; בעוד הוורדים דווקא ירדו במחיר.משכו למעלה בעיקר החרציות הממוצעאת . -6%-נמוכה ב

 

 מימין[. ]ראו באיור למעלה 2016בשנת  34+ מזה שהיה בשבוע 15.5%-המחיר היה גבוה ב
 

 .2016-( ל-0.5%פחות מאשתקד, והוא דומה )  -1.7%מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה עומד עדיין על  
 

 RFH Markt & Informatieמקור: ה
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 זימבבווה ממשיכה לנסות לשקם את יצוא הפרחים שלה

לניסיונות מצד ממשלת זימבבווה "להחזיר עטרה ליושנה", ולשקם את תעשיית יצוא הפרחים כבר כמה שנים אנו עדים 
צאו מהמדינה פרחים, עוד י   2002שלה, אשר בתחילת המילניום עוד הייתה במקום שני באפריקה, אחרי קניה. בשנת 

הייצור והיצוא, כאשר  ומיליון $. מאז נסוג 60-בעיקר וורדים, בשווי כ
היו בידי לבנים עברו בכוח לידיים של חקלאים שחורים, משקי פרחים ש

-מ ביותרהצטמק היצוא  2015שחסרו את הידע והניסיון המתאימים. עד 
 מיליון $ בלבד. 3.2, והיצוא השנתי היה בהיקף של -90%

השקעות ועל   2016בשנת  סיוע הולנדיניסיונות כבר הבאנו כאן מידע על 
 ; אך נראה שכל אלה טרם הביאו את הגאולה...2017שנת ב סיניות

להגיע להיקף יצוא פרחים  –שלה על יעד שאפתני לאחרונה הכריזה הממ
הכריז  ת. שר החקלאות וההתיישבו2023מיליון $ עד שנת  200של 

בריאיון לאחרונה כי הממשלה מכינה תכנית פעולה מפורטת להשגת 
ד'.  10,000פני שטח של -היעד הזה. לשם כך יפתחו גידול פרחים על

 2010-ה תמורה כבר בלדבריו, בשאר מוצרי היצוא החקלאי הטרי חל
 ומאז הענף בתהליך 'בניה מחדש'.

 ]ייתכן שעם השינויים הפוליטיים האחרונים במדינה, אולי יחולו סו"ס השינויים הכלכליים המקווים. ימים יגידו[

 The Herald 17/08/2018 המקור:

 שוב נפרש 'שטיח של פרחים' בבריסל

האיחוד האירופי, בבריסל, בירת בלגיה, ומקום מושבם של מוסדות 
נפרש בכיכר העיר, כמו בכל שנתיים, משטח ענק בנוי מפרחים. זה 

באוגוסט, וזכה לביקור אלפי תיירים  18-19קרה בסוף השבוע  של 
 ולחשיפה תקשורתית נרחבת ברחבי אירופה כולה.

איש לסדר כמיליון ]או פחות,  120-בתוך פחות מארבע שעות עמלו כ
מ"ר ב'כיכר  2,000-פורחים על שטח של כ לפי אחת הגרסאות[ עציצים

הגדולה'. רוב העציצים היו של בגוניה, והגיוון בא מדהליות ומינים 
מהעציצים של  60%נוספים. השנה, בגלל הבצורת, הצליחו לגייס רק 

 בגוניה, ושיעור הדהליה היה גבוה מהרגיל.

במקסיקו, בו  Guanajuatoנושא הקישוט שנבחר השנה היה מחוז 
ים פרחים וצמחי נוי. אפשר להתרשם מהמבצע המדהים הזה ע"י מגדל
 הזה; להנאתכם! בסרטון הוידאוצפייה 

  BPN 17/08/2018 FloralDaily + 20/08/2018 :ותהמקור

 מקיימים קורס להדברה בפולנית...בהולנד 

שני מחזורים של קורס מזורז לשימוש נכון בחומרי הדברה בחקלאות יתקיימו 
 בסתיו הקרוב בהולנד בשפה הפולנית...

בסוף ההשתלמות, שנמשכת שלושה ימים בשעות אחה"צ והערב, נערך מבחן, 
 ומי שעומד בו מקבל תעודת הסמכה. קורס נוסף יתקיים בשפה האנגלית
]כנראה שאין מספיק עובדים דוברי רומנית, בולגרית, או תורכית אשר יצדיקו 

עבורם. אגב, לא ראינו פרסום על קורס בשפה  יםמיוחד יםעריכת קורס
 [☺ההולנדית...

  Greenity 14/08/2016 המקור:

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1618.html
https://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1705.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1705.html#orange3
https://abcnews.go.com/International/brussels-rolls-stunning-flower-carpet/story?id=57214884

