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 על השאלון; זה חשוב! נא להשיב

בימים אלה נערך המשאל השנתי בקרב משתמשי השירותים של רויאל פלורהולנד, 
לשירותים  Customers relationship 2018ל'יחס הלקוחות' מגדלים וקניינים, באשר 

-, ומטרתו לקבוע סדרBMI / Kantar TNSהניתנים. הסקר נערך ע"י  חברה חיצונית, 
 , בהתאם לצרכים והציפיות של המשתמשים.השונים םשירותיין העדיפויות ב

, באופן מקוון, דרך רשת בעבריתהמגדלים בישראל יקבלו פנייה למילוי השאלון, 
בחודש )השבוע!(. מתן התשובות  22בנובמבר, או ביום ה',  20ג'  ביוםהאינטרנט, 

 דקות בלבד. 10-12לוקח 

אנא, הקפידו להשיב על שאלון הסקר כאשר תקבלו את הפנייה. עמדתו של כל מגדל 
חשובה מאוד, בכדי לבנות את השרות בהתאם לצרכים שלכם. מובן שלמגדלים מחוץ 
להולנד ישנם גם צרכים שונים מאשר לעמיתיהם ההולנדים; לכן ישנה חשיבות מיוחדת 

 להשתתפות מרבית של החברים בישראל. 

 Manon Middelink & Joyce van der Laan-Kriger, Business & Market Intelligence י ירון כוכבי, בשםנמסר ע"

 פלורהולנד מהולנדרויאל מפגשי חברים עם נציגי  –בשבוע הבא 

 בידיעון מס'פלורהולנד לקראת האסיפה הכללית, יתקיימו בישראל, כפי שפורסם רויאל חברי המפגשים האזוריים של 
 בשבוע הבא. ואלה הפרטים:  42

 ,16:00ורד בשעה -העם במושב עין-בבית ,נובמברב 27 ,ביום שלישי

 10:00יוסף בשעה -העם במושב תלמי-נובמבר בביתב 28 ,ביום רביעיו

 :על סדר היום

השלמת תהליך עבודת 'ועדת המינויים' לקראת פרסום רשימת ' •
, Leo Keijzer  ליאו קיזר הנושא יוצג ע"יהמועמדים להצבעה.  

 הפילוט 'מועצת החברים'.-מנהל תכנית
הפעולות שיש לנקוט במטרה לחזק את השעונים ככלי מרכזי ' •

 ליצירת המחיר, בדגש על נושא 'הנאמנות'.
  לקוחות.-, ראש צוות מנהליTino Rikkersיוגש ע"י טינו ריקרס 

. דיון ראשוני לחילופי רעיונות 'נושא הקיימּות בענף הפרחים, והדרכים להטמעתו לכל אורך שרשרת המוצר' •
 בדבר הדרכים הנכונות והרצויות שעל הקואופרטיב וחבריו לנקוט כדי להצליח במשימה.

 דל. , מגArnoud vd Knaapיוצג ע"י ארנוד ואן דה קנאפ, 

 אנוש-, סמנכ"ל משאביAnja de Bree הגב' אניה דה ברי ,ההנהלה תהצגת תכניות העבודה והתקציב ע"י נציג •

 אנא הודיעו מראש לירון על השתתפותכם. השתתפותכם חשובה! 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 ימים בהן המכרזות תהינה סגורות למכירות בשבועות הקרובים

 שבוע מס' תאריך יום החג 

 52 בדצמבר 25 שלישי היום הראשון של חג המולד

 52 בדצמבר 26 רביעי היום השני של חג המולד

 1 בדצמבר 31 שני ערב ראש השנה האזרחית

 1 2019בינואר  1 שלישי 2019ראש השנה 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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 פלורהולנד דוחה האשמות על התנהלות 'אנטי סביבתית'רויאל 

פרסם לאחרונה תוצאות תחקיר Follow The Money (FTM) עת הולנדי מקוון לענייני כלכלה וחברה, בשם -כתב
פני -פעמיים לעציצי צמחים, על-פלסטיק חד-שנערך מטעמו, לפיו הנהלת רויאל פלורהולנד מעדיפה שימוש במגשי

הולנד במפורש כי העדפה זו פלוררויאל לשימוש חוזר, ובכך תורמת לפגיעה בסביבה. התחקיר מאשים את -מגשים
פלורהולנד מרוויחה על כל משטח ומגש שהיא מספקת למגדלים, ואף נקב רויאל נעשית מטעמים כספיים, משום ש

 בשנה, כביכול ע"פ ספרי החשבונות של המכרזות. €מיליון  52 –בסכום הרווח 

פלורהולנד שתי עובדות פשוטות: א'( סכום ה'רווח' רויאל בתגובה פרסמה 
-מיליון באים מדמי 50-בשנה בלבד; שאר ה €מיליון  2ממגשי הצמחים הוא 

-פעמיים; וב'( האופציה להשתמש במגשים רב-שימוש בדליים ובמשטחים רב
פעמיים קיימת במערכת, אלא שהמגדלים והלקוחות מעדיפים להשתמש במגש 

 פלורהולנד אחראית לתופעה.רויאל מי; לכן אין לראות בפע-החד

לב מרובה לנושא אריזות 'ידידותיות לסביבה' ניתנה -תשומת –ובאותו הקשר 
ביריד המסחרי באלסמיר. מספר חברות הציגו משטחים, עציצים, יריעות, ושקיות 
מחומרים מתכלים. כל אלה ציינו כי הם פועלים בעקבות לחצים מצד צרכנים 

כתבה גם המעלים דרישות להפחתת השימוש בפלסטיק לאריזה ]ראו  וקמעונאים
 פורחות' בידיעון זה[.-במדור 'שמועות

 Vakblad vd Bloemisterij 05/11/2018 + RFH Nieuws 09/11/2018: ותהמקור
 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

   בשוקי הפרחים באירופה 
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 היצוא ההולנדי התאושש באוקטובר

נתוני יצוא ענף הפרחים בחודש אוקטובר מצביעים על עלייה מרשימה של יצוא 
-+( אשר הביאו את סך3%קטיף )-+(, עם עלייה קלה ביצוא פרחי10%)הצמחים 

 5.1-ל שהסתכמהכל היצוא המצטבר מראשית השנה לכדי רמה דומה לאשתקד, 
א ברמה של היצואנים מעריכים עתה כי עד סוף השנה יעמוד היצו. €מיליארד 

 אשר היה שיא של כל הזמנים., €מיליארד  6 -השנה שעברה, כ

+, מול 3%היצוא המצטבר עד סוף אוקטובר מראה עלייה ביצוא הצמחים בשיעור 
. התוצאה מבטאת, להערכת סיטונאים בענף, -2%נסיגה ביצוא פרחים בשיעור 

בקרב הצרכנים נוי, כחלק מן 'המגמה הירוקה' -את מגמת הגידול בצריכת צמחי
קטיף; -העירוניים באירופה ]לא נמסר ניתוח הסיבות לירידה במכירות פרחי

 אוויר[-בדיווחים אחרים דובר על קיטון בהספקת וורדים עולמית בגלל פגעי מזג

  43בידיעון מס' על הנתונים עד סוף ספטמבר, שאז סימנו נסיגה מצטברת, אפשר לקרוא 

 VGB/Floridata 16/11/2018המקור: 

           חירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדמ

  

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

 

 ושיעורי הכמות והמחיר,מופיעים ערכי  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 עלו. הממוצע   45בשבוע מס' 
+ יותר מזה של 15%-סנט לגבעול; כ 30עמד על כמעט 

-השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה פחותה ב
 . 44מזו של שבוע  -4%

-בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה ב

 .  -8%-+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב6%

 

בשנת  45שהיה בשבוע + מזה 15%-המחיר היה גבוה ב
2016. 

 

מחירי הפרחים בשעונים נותרו ברמה  46בשבוע מס' 
סנט  30דומה לשבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 

https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1843.html#blue2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1843.html#blue2
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+  מזו של 8.5%-כשהכמות הכללית הייתה גבוהה ב+( לזה של השבוע הקודם. וזאת 0.5%לגבעול; כמעט זהה )

 . 45שבוע 

+(, בעוד הכמות הייתה 0.8%גם בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד ]ראו בטבלה כאן משמאל[ היה הממוצע דומה )

 +( לזו של אשתקד.  0.3%גם היא זהה )

 ן[.]ראו באיור למעלה מימי 2016בשנת  46+ מזה שהיה בשבוע 10%-המחיר היה  גבוה ב

 

( לזה -0.2%פחות מאשתקד, והוא דומה ) -1.2%מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה עומד עתה על  

 .2016של 

 RFH Markt & Informatie מקור:ה

 

  2018מי פרחים בשנת י
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 "מצב הרוח בענף הוא חיובי"

לשירותים בענף, והפורומים  IFTFבמשך 'שבוע הירידים' בהולנד, בו התקיימו היריד המסחרי באלסמיר, לצד תערוכת 
השונים שהתכנסו בהולנד באותם הימים, ראיינו כתבי התקשורת הענפית רבים מן הפעילים בענף, מגדלים וסוחרים. 

 פעילות חיובית. -הרוח בענף הוא חיובי, וכי רוב הפעילים בו מסכמים שנת-הכל מצב-הם הגיעו למסקנה כי בסך

זאת היה גידול אחד -וצלחת, והיא גם מסתכמת בגידול משמעותי בפעילות. בכלבמגזר צמחי הבית הייתה ממש שנה מ
שנתקל בקשיים משמעותיים, סחלב הפלנופסיס, שהמגדלים אותו 

 סבלו מקשיים אמתיים בשוק, כתוצאה מעודפים.

משמעית. הגידול בעסקים -הקטיף התמונה פחות חד-במגזר פרחי
אוויר, הן באזורי הגידול, והן בשווקים. אולם -נבלם ע"י בעיות מזג

בחזית השיווק התמונה הייתה חיובית, עבור רוב המגדלים, והם 
 אולםצופים שהשנה תסתיים בתוצאות דומות לאלו של אשתקד. 

הכלל: השוק -היוצאים מן היו –גם בשוק שתפקד באופן חיובי 
האנגלי שנסוג, והשוק הרוסי שממשיך לגדול, אך סבל מפיחות 

 בשער הרובל.

אמריקה, , נאלצו להתמודד -הן בדרוםוהמגדלים, הן באפריקה 
בתקופות יובש,  גםאוויר חריגים, שהתבטאו -השנה עם תנאי מזג

י רגילים. גם בהולנד היו תנא-ת וגשם בלתיבתקופות של עננּו גםו
 האקלים לא שגרתיים, ושיבשו את הקצב הרגיל של ההספקה.

מדי סיבות -]המסקנה המעניינת מקריאת הדיווחים הללו היא שהאווירה בענף אופטימית, וזאת למרות שלא היו יותר
 המצדיקות באופן אובייקטיבי תחושה כזו. אולי זה האופי המובנה של החקלאים שמשדר תמיד אופטימיות...[ 

  FloralDaily 08/11/2018 המקור:

 הנושא המדובר בענף –ת' ייצור וטיפול בפרח בתנאי 'קיימּו

עבודה באופן שלא יפגע בסביבה, מה שזוכה לאחרונה להגדרה 'תנאי 
היום בענף, כפי שבא לידי ביטוי בין משתתפי -ת', הפך לשיחתקיימּו

הירידים של חודש נובמבר בהולנד. תרמה לכך גם הכתבה המשמיצה 
פלורהולנד רויאל שהאשימה את  Follow the Moneyבמגזין 

פני הדאגה לסביבה ]ראו כתבה במדור -בהעדפת אינטרס כלכלי על
בורים היו בחלל; פלורהולנד' בידיעון זה[. אך לא רק דירויאל 'ידיעות 

 שהוצגו לציבור תמכו במגמה זו. בין השאר:חדשים כמה מוצרים 

ר או קרטון, וכמובן ניתנים למחזּו-עציצים עשויים מעיסת-מגשי •
 .Air So Pureלייצור קומפוסט. הוצג ע"י 

שקיות נייר עם 'חלון' מפלסטיק שקוף לעציצים פורחים. הוצגו  •
 Bunnik Plantsוע"י  FSCע"י 

, אשר אינו מבוסס על נפט, והוא PLA (Poly Lactic Acid)שקיות שקופות לעטיפת פרחים שעשויות מהחומר  •
 . ]בתמונה[ Koen Packמתכלה, ויכול לשמש מרכיב בקומפוסט. הוצג ע"י חב' 

 
  Vakblad v d Bloemisterij 09/11/2018 + BPN 14/11/2018: ותהמקור

 

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://koenpack.com/
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 מקוון הולנדי באנגלית-חדש! מגזין

-קוראי האנגלית שביננו ישמחו ודאי לדעת כי ידיעון
עת -חדשות הולנדי בענף הפרחים החל להופיע ככתב

 מקוון ברשת.

העת -)מבית ההוצאה של כתב  Floribusiness -מדובר ב
Vakblad vd Bloemisterij אליו ניתן להגיע דרך  )

]הפרסום של   digital.floribusiness.comהקישור 
הגיליון הראשון מציע גם קישור להירשם כמנוי, אבל זה 
טרם פעיל, וגם אין למצוא את התנאים לקבלת מנוי...[ 

 נראה מעניין ומבטיח.

ת מדי חודשיים, והוא יכלול בעיקר העת אמור לצא-כתב
כתבות מתורגמות מהולנדית, עם מיקוד בשיווק פרחים 

פעם. -וצמחים, אך גם 'יגלוש' לנושאי גידול ומחקר מדי
 הגיליון הראשון כולל, בין השאר, גם ריאיון טלפוני עם מיכה דנציגר 'שלנו'. 

 / Vakblad v d Bloemisterij 06/11/2018 Floribusinessהמקור:  

 

 

 
 

 חיתוך וקשירת האגד בתנועה אחת

בפייפהאויזן לאחרונה הוצג, בין השאר, מכשיר  IFTFבתערוכת 
פשוט, שנראה מתאים ביותר למגדל הקטן: זהו מתקן המשלב חיתוך 

 QuickBunchגבעולי האגד וקשירתו בתנועה ידנית אחת. מכשיר 
על בסיס  UFO Suppliesשפותח לפני כשנה, מיוצר ומשווק ע"י חב' 

, משלב שתי פעולות Vigourouxשל חב'  Attalinkמכשיר האגידה 
פשוטות שנעשות בד"כ בשני מכשירים שונים. השילוב חוסך כמובן 

 זמן בתהליך העבודה.

עשבוניים וגם מעוצים. היצרן  –המכשיר מתאים לכל סוגי הגבעולים 
את המכשיר לכל העוסקים בטיפול בפרחים, מהמגדל, דרך  מציע

 מפיצים, אוגדים, ועד החנות הקמעונית.

FloralDaily / www.ufosupplies.nl 05/11/2018 :המקור 

 

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://digital.floribusiness.com/floribusiness-edition-1-2018/home/
http://www.ufosupplies.nl/

