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 מאס-שוב חילופי מנהלים במכרזת ריין

, עוזב את תפקידו, לטובת Uwe Bedenbeckerמאס בגרמניה, הגרמני אווה בדנבקר -המנכ"ל הזמני של מכרזת ריין
 .Landgardהאם לנדגארד -ושא' בארגון-ניהול מערכת חנויות 'שלם

-Franzאת מקומו ימלאו במשותף שני מנהלים, במינוי זמני; פרנץ ווילי הונן 
Willi Honnen  מנהל הפרחים והצמחים בארגון לנגארד,  2013הגרמני, מאז

ההולנדי, שמנהל כיום את מערך המכרזים  Cees Hoekstraוקייס הוקסטרה 
 הדיגיטליים ברויאל פלורהולנד.

פלורהולנד, יחד עם צוות הניהול רויאל האם של המכרזה, לנדגארד ו-שני ארגוני
רטגיה עבור המכרזה המשותפת, על בסיס הזמני, יגבשו בזמן הקרוב אסט

הביצועים המוצלחים של המכרזה, ויקבעו בין השאר את זהות צוות הניהול 
 הקבוע.

 RFH News  30/08/2017המקור:

 כבר מתקרב –היריד המסחרי של רויאל פלורהולנד באלסמיר 

היריד המסחרי של רויאל פלורהולנד באלסמיר, שהפך כבר להיות האירוע המרכזי של ענף הפרחים באירופה, יתקיים 
 בנובמבר. 9-, ו8, 7 –השנה בימים ד', ה', ו' 

 .םמטפחי 50-כומגדלים,  650-השנה יציגו את כל החידושים במבחר המוצרים כ
 . בדף הירידהמציגים בקרו  מידע, ולקישור לרשימת-האירוע, לסרטון עללפרטים 

 , למקרה שיתפנה מקום.להירשם כמועמדהרשמת המציגים כבר נסגרה. ניתן עוד 

אפשר ורצוי להירשם מראש כמבקר, בכתובת ולמי שמתכנן לבקר: 
royalfloraholland/Register/event/tradefair/  

בעיירה הסמוכה פייפהאויזן  IFTFקיים גם היריד הפרטי תבאותם הימים ממש י
Vijfhuizenידיעון ]ראו  , אשר ערב פתיחתו יארח את פורום הפרחים הבינלאומי

  floriforum.com; לפרטים: [36 מס'

 בדף הירידמקור המידע 

 ותוכלו לזכות בפרס! – Floridayהירשמו למערכת 

 –בכדי לעודד התחברות מוקדמת למערכת זירת המסחר הדיגיטלי של רויאל פלורהולנד 
Floriday מכריזה הנהלת הארגון על הגרלת ארבעה מכשירי אייפד ,iPad  המצטרפיםבין 

 – 2018בדצמבר  1החדשים אשר יקדימו להירשם כמנויים. כל מי שיירשם במערכת לפני 
 ייכלל בהגרלה. 

המשתמש לכל זירות המסחר של רויאל פלורהולנד, כולן ממקום אחד, המערכת מקשרת את 
 ולשעונים  FloraMondo-ל FloraXchange-בנוחיות: ל

  up-https://www.floriday.io/en/signההרשמה )בחינם( מתבצעת באופן מקוון, בכתובת 

 RFH Nieuws 06/09/2017המקור: 

 

 

 

 המחירים באוגוסט היו טובים מאלו של יולי

שוק פרחי הקטיף 'חזר לעצמו' בחודש אוגוסט, לאחר השפל של יולי החם. המחיר הממוצע הכולל לפרחי קטיף, אשר 
ברמת המחירים. הממוצע + 25%; עליה יפה של סנט 24, עמד באוגוסט על בלבד סנט לגבעול 19הסתכם ביולי לכדי 

 החום" אומרים בפלורהולנד.-+ מזה של חודש אוגוסט אשתקד. "אפשר לומר שהשוק התאושש ממכת9%-הזה גבוה ב

 פלורהולנד רויאל חדשות 

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.royalfloraholland.com/en/evenementen/royal-floraholland-trade-fair-aalsmeer-2018
https://fd8.formdesk.com/floraholland1/TFA_2018_Inschrijfformulier_ENG
https://www.eventpartners7.nl/royalfloraholland/Register/event/tradefair/lang/EN
http://www.hppexhibitions.com/iftf/
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1836.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1836.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1836.html#orange2
http://floriforum.com/
https://www.royalfloraholland.com/en/evenementen/royal-floraholland-trade-fair-aalsmeer-2018
https://www.floriday.io/en/sign-up
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. רוב המוצרים פדו מחיר 2017מזו של  -9%-הייתה נמוכה ב 2018ההספקה באוגוסט 
נטוס גבוה מאשתקד, ובלטו בכך החרציות; בעוד מחירי השושן, האדמונית, והליזיא

פיגרו מאחור, כשהגיעו לשוק בכמויות גדולות מאשתקד. כמויות הוורדים המשיכו לפגר 
 .2017אחר אשתקד, מה שלא גרם למחיריהם להיות גבוהים מאלה של 

רוב מגדלי פרחי הקיץ ההולנדים סבלו נזקים בקיץ הזה. החום האיץ בשבועיים את 
חלש; הפרחים שהקדימו יתר דווקא בתקופה שהביקוש נ-הפריחה וגרם להספקת

זאת, -שוק בסוף הקיץ. עםבלהבשיל החמיצו, כמובן, את המחירים הטובים שהיו 
מציינים בהולנד, רבים מהמגדלים זכו ליהנות ממחירים טובים במיוחד באביב ובתחילת 

 הקיץ; כך שאין לומר שהייתה זו עונה גרועה באופן גורף. 

 Greenity/RFH 03/09/2018 + Nieuwe Oogst 06/09/2018: ותהמקור

 ייצור פרחים מקומי מתחיל לשחק תפקיד בשוק הרוסי

בספטמבר, אחד משיאי הביקוש החשובים לפרחים ברוסיה, סופקו לשוק במוסקבה כמיליון  1-לקראת פתיחת הלימודים ב
החקלאות של מחוז ד' חממות מודרניות מתוצרת הולנד. כך מסר שר  90וורדים ממשק גדול בסביבות מוסקבה, המעבד 

מיליוני גבעולים בשנה. מלבד  50-דונמים, ומספקים לשוק כ 350-מוסקבה. באזור כולו מגדלים פרחים על שטח של כ
אוגוסט במוסקבה -וורדים מגדלים שם צבעונים, נרקיסים, שושנים, ויקינטון. כל אלה סופקו בכמויות גדולות לשוק סוף

 א פרחים לרוסיה...[]ואין ספק שהיוו תחרות לכל מי שמייב

 BPN/360tv.ru 03/09/2018המקור: 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית
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           חירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדמ

  
 

 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה
 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי

 

 ושיעורי והמחיר, מופיעים ערכי הכמות 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 יציבים.   35בשבוע מס' 
+ יותר מזה של 1.4%סנט לגבעול;  30.2הממוצע עמד על 

 -השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב
 . 34מזו של שבוע  -3%

 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה 
 . -19%-+ )!( בעוד הכמות הייתה נמוכה ב23%-ב

 2016בשנת  35שבוע  ל+ מזה ש27%-גבוה בהמחיר היה 

 

מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לעלות.            36בשבוע מס' 
+ יותר       8.5%סנט לגבעול;   33הממוצע עמד על כמעט 

מזה של השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה 
 . 35( לזו של שבוע -0.2%דומה )

 

]ראו בטבלה כאן שבוע המקביל אשתקד ואילו בהשוואה ל

+, בעוד הכמות הייתה 13%-היה הממוצע גבוה ב משמאל[

 .-7%-נמוכה ב
 

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2016בשנת  36+ מזה שהיה בשבוע 20%המחיר היה  גבוה בכמעט 
 

 .2016-( ל-0.1%)פחות מאשתקד, והוא כמעט זהה  -1.2%מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה עומד על 
 

 RFH Markt & Informatieמקור: ה
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 'מרכז הבוסתנאות העולמי' פועל בנאלדוויק

 -פועל מאז פתיחתו במרץ האחרון, 'המרכז העולמי לבוסתנאות' ממש מעבר לכביש, בכניסה למכרזת נאלדוויק, 
World Horti Centre (WHC) ;  גג -ז תחת קורתכ  מוסד המר

אחת פעילויות מחקר, הדרכה, ותצוגה של מיטב הפעילות 
 ההולנדית בענפי הירקות והפרחים, עם דגש על גידולי חממה.

 ריכוז המרכז הוקם בלב אזור ווסטלנד, הנחשב לשטח
דונמים של חממות,  45,000החממות הגדול בעולם, שכולל 

ז שואף להוות . המרכ  משקים חקלאיים 670המעובדים בידי 
 מוקד 'עלייה לרגל' עבור כל מי שעוסק בענף בעולם.

בנוסף לפעילות החוקרים והסטודנטים המתקיימת בבניין, 
קבע, המאפשרת הצצה למיטב -פועלת שם גם תצוגת

  www.worldhorticenter.nlהטכנולוגיה ההולנדית בתחום החממות. כל הפרטים באתר 

 The Weekly Times 07/09/2018 המקור:

 גידול-ההודים קונים 'פרחים שאינם נובלים', וגם מרחיבים שטחי

-במסגרת הסכמי סחר חדשים הותר יבוא מאקוודור להודו של 'פרחים משומרים'; כאלה שעברו טיפול של ייבוש
-שנה. וורדים כאלה שוחררו מהצורך לעבור בדיקה של שרותי הגנת בהקפאה, והם יכולים להישמר, ללא מים, לפחות

 הצומח. נמסר שיש ביקוש טוב מאוד לוורדים 'משומרים' בהודו.

בזמן נמסר כי מתפתח בהודו מסחר ער בפרחים מפלסטיק, -בו
כי הפרחים הללו נראים "כמו אמתיים", וכי  נאמרמתוצרת סין. 

בהודו. יו"ר אחד הם מהווים תחרות קשה למגדלי הפרחים 
מארגוני מגדלי הפרחים ההודים צוטט כמי שקבע כי "פרחי 
הפלסטיק הסינים כובשים את השוק בהודו". גם חברה להספקת 

חוזר הם מאוד -פרחים לחתונות הסבירה כי "פרחים לשימוש
תועלת..." ]ואכן, הפרחים נראים -כדאיים, מבחינת עלות
 'טבעיים'; ראו בתמונה[

פרחים בהודו נחשב בשנים האחרונות לענף  זאת, גידול-עם
שסבל לאחרונה משיטפונות  Wayanadרווחי. באזור וואיאנד 

הרסניים, אשר השמידו יבולים ומטעים, בוחרים בגידול פרחים 
כחלופה מתאימה עבור החקלאים שניזקו; הממשל מעניק תמיכה למגדלים חדשים של פרחים "אשר יכולים לספק 

הים, והאקלים הממוזג מתאים לייצור פרחים -פני-ומידית". שטחי הגידול נמצאים בגובה רב מעללחקלאי הכנסה טובה 
 איכותיים, נמסר מטעם השלטונות.

 The Financial Express 27/08/2017 The Hindu  05/09/2018 + Times of India + המקורות:

 

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.worldhorticenter.nl/
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 לב-חמנית לבנה מושכת תשומת

כנראה הראשון  בתערוכת פרחי הקיץ בנאלדוויק הוצגו הרבה זנים חדשים. אחד המפתיעים היה זן חמניות שצבעו לבן.
הבנה בתעודת המשלוח, הזן לא הוצג לשיפוט התחרותי, אלא נמסר לשוזרת -בגלל אי פעם.-מסוגו שהופיע בשוק אי

הראשית, אשר שילבה אותו בסדירה מרשימה. שם הוא זכה לתגובות 
נלהבות של הקהל; במיוחד מצד פלוריסטים. בדיעבד מסתבר שהיה זה הזן 

ProCut White Nite  של המטפח האמריקאי טום היטוןTom Heaton אשר ,
, עוסקת בטיפוח זני חמניות. יש SelectSunflowersחברה שלו, שנקראת ה

 לה כבר שני זנים לבנים, וזה שהוצג יהיה זמין בשוק הזרעים כבר השנה.

נראה, עם זאת, שהזן עדיין סובל מבעיות של אורך חיים באגרטל. במשך 
 התצוגה הנוכחית היה צורך לבצע ריענונים והחלפות.

, השיקה בתערוכה זן Takiiניות בשוק העולמי, חב' המטפח המוביל של חמ
, ’Sunrich Provence’חדש, אשר כבר נוסה באופן מסחרי, סנריץ' פרובנס 

 מדף טובים. -כהה, ובחיי-בצבע צהוב. הזן מצטיין בעלווה ירוקה

 זנים שונים של חמניות. 20-בהולנד נמכרים בשוק כ

 HortiPoint  07/09/2018המקור: 

 

 מוצרים ומחקריםמבזקי  –מוצרי פריחה 

 

 ברכות לשנה החדשה

 DFG מקבוצת המסחר O.Z. Importחברת 
Dutch Flower Group , רוצה לאחל לכל מגדלי
  .ישראל שנה טובה ופורייה

מאחלים לכל  ,וכמובן גבריאל וקובי החברה,הנהלת 
 .משפחותיהם בריאות ואושרלבני ו םמגדליה

 

https://coloriginz.com/oz-import/

