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 רויאל פלורהולנד תומכת באירועי 'בוא לבקר בחממה'

באפריל, סוף  7-וב 6-, התקיימו בהולנד ב42-כבכל שנה, כבר בפעם ה
, בהם מוזמן Kom in de Kasהשבוע האחרון, אירועי 'בוא לבקר בחממה' 

 רוח.יהציבור הרחב לבקר בחממות שנערכות במיוחד לא

אזורים שונים בהולנד, השתתפו השנה במבצע.  23-מגדלים, ב 200-כ
תומכים באירוע זה, שמתקיים במטרה פלורהולנד היא בין הגופים הרויאל 

 - ירקות ופרחים - לקרב את הקהל הרחב בהולנד אל משקי החממות
 ולשפר את תדמית הענף לקהל הרחב.

האירוע זוכה לפופולריות רבה, ותורם הרבה ליחס של הקהל ההולנדי 
לחקלאים המגדלים בחממות. והם זקוקים לכך, בעיקר בגלל תלונות של 

, ובגלל התאורה בחממות הפוגעת בטבע ובשלוות התושביםהציבור על 
 .מאבק מתמיד בין יזמות לבנייה לבין שימור החקלאות

   בקרים.מ  210,000-קרו בחממות בסוף השבוע האחרון לא פחות מהשנה ב  

 [ 2016-12בידיעון מס' ]על האירוע השנתי הזה ראו גם 
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 הוחל במבצע לייעול ושיפור תפעול המלגזות במכרזות

, נחתם לאחרונה 2016-לאחר הכנות שהחלו כבר ב
 MotracLindeהסכם לשת"פ בין רויאל פלורהולנד לחב' 

ההולנדית. המבצע, שיימשך שלוש שנים, יטפל בשיפור 
היעילות, הבטיחות, והשקיפות בכל הקשור להפעלת 

 פנימית במכרזות.-הציוד לתובלה

-מתמחה בניהול לוגיסטיקה פנים MotracLindeחב' 
. Lindeמפעלית, והיא גם סוכנת ההפצה של מלגזות 

ות החברה צברה ניסיון וידע רב בארגון הייעול והבטיח
רויאל בלוגיסטיקה הפנימית, והיא תטפל, ביחד עם אנשי 

פלורהולנד, בכל הקשור להפעלה נכונה של הציוד. היא 
 גם תטמיע תוכנת הפעלה מיוחדת לצורך זה.

  /www.motraclinde.nl/BPN   27/03/2019המקור: 

 תביעה נגד גנבי עגלות ממכרזת נאלדוויק

-עגלות 1,084בימים אלה נפתח משפטם של שני חשודים בגניבת 
מתכת להתכה. -ומכירתן כפסולת, €מכרזה, בשווי של יותר ממיליון 

ר. חזּוהחשודים נתפסו אשתקד בעת הובלת עגלות לאתר המ  
הדין כי לא הוכח שהם האחראים לגניבת כל -סנגורם טען בבית

 ר. המחזּו-עגלות שנמסרו למפעלה

עגלות. מדי יום נוסעות  265,000-המכרזות מפעילות לא פחות מ
משאיות המובילות עגלות; ריקות או עמוסות. ברור לכן כי  5,000-כ

המעקב והאיתור של עגלות שנעלמו הם אתגר לא פשוט... נזכיר כי 
 פלורהולנד במשפט ונפסקו לה פיצויים בגיןרויאל לפני כשנה זכתה 

[ 2018-7בידיעון מס' ]ראו  2003עגלות בשנת  16,000גניבה של 
  . 

 BPN/ Omroep West 01/04/2019המקור: 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1612.html
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1612.html
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1612.html
https://www.motraclinde.nl/
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1807.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1807.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1807.html#green2
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 דיווח על פעילות 'מועצת החברים'

]בהולנדית עם כתוביות  דיווח מוקלטפלורהולנד ישנו רויאל באתר האינטרנט של 
מפיו של יו"ר המועצה מרסל ואן  ,החברים'-תרגום לאנגלית[ על ישיבת 'מועצת

]בתמונה[. לצערנו, לא התפרסם עד כה דיווח בכתב הניתן  Marcel van Tolטול 
 לתרגום. 

בצפייה והאזנה לסרטון אפשר ללמוד כי המועצה דנה בנושאים העיקריים שעל 
, הרחבת הפעילות הבינלאומית Bluerootsלאחרונה, כמו השותפות בחב'  הפרק

וההיערכות בהתאם, חיזוק הנוכחות בסין ובגרמניה, הידוק התקשורת בין 
ההנהלה למועצה, וסדר היום שיובא למפגשים האזוריים עם החברים. היו"ר מזמין 

 להשתתף במפגשים הבאים של המועצה.  - כל חבר שמעוניין

 RFH Nieuws 03/04/2019המקור: 

 

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://cms.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/update-from-the-members-council?utm_source=Nieuwsbrief_NL_14_2019&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief_NL_2019
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 לשפל חדש –שער היורו מול השקל 
פחות משערו לפני שנה  -7%-ליורו; כ₪  4.042ירד לאחרונה לשפל חדש:  קלשער החליפין של מטבע היורו מול הש

בזמן הזה. מה שמקשה בהחלט על היצואן הישראלי, בדיוק לקראת מכירות 'יום האם' הקרב. אפשר להתנחם רק 
 בעובדה שלקראת חגי דצמבר זכינו לשער טוב יחסית, כפי שניתן לראות בעקומה שלפנינו.

 

 החודשים האחרונים 12-ב₪ מול ה  €שערי החליפין של מטבע היורו 

 
 

 ענף הפרחיםליום האם הבריטית היה מוצלח 

במרץ, היה מוצלח מבחינת מכירות הפרחים.  31-יום האם באיים הבריטיים, אשר נחוג ב
על  10%-, אשר מדווח על מכירות שעלו בWaitroseכך לפחות לפי פרסום של רשת 

, מה שהגדיל מועד לחג הפסחא-אשתקד. וזאת למרות שאשתקד הייתה סמיכות אלה של
 . את הביקוש לפרחים במשך תקופה רצופה

 .באיים הבריטיים כה לא מצאנו פרסומים נוספים עם נתונים על השוק בחג זהעד 

  FloralDaily 03/04/2019המקור: 
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   מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 
 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  ירדו לעומת  13בשבוע מס' 
 -7%סנט לגבעול,  22השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת 12פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
+ מזו של השבוע 4%-כשהכמות הכללית הייתה גבוהה ב

 שעבר. 

-נמוך ב המחירבהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה 

 ל אשתקד.  מזו ש -12%-הכמות הייתה נמוכה בו, -13%

 

+ )!( ביחס לזה שהיה בשבוע 23%-המחיר היה  גבוה ב
 .2017בשנת  13מס' 

 

הפרחים בשעונים ירדו מעט לעומת  מחירי 14 בשבוע מס'
סנט לגבעול,  21.3השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. זאת 13פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס'  -3.5%
מזו של השבוע  -8.5%-כשהכמות הכללית הייתה  נמוכה ב

 שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
הכמות הייתה , בעוד +2%-גבוה בהיה הממוצע  משמאל[

 אשתקד.  זו של כמעט זהה ל
 

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת  14מס' זה שהיה בשבוע + ביחס ל5%-גבוה ב מחיר היהה
 

 אשתקד+ ביחס לזה של 1.5%עתה על  עומד פלורהולנדרויאל ב המצטבר מראשית השנההכללי מחזור המכירות 
מזה של  -0.8%-נמוך ב והוא (-1.2%הגן, שזו עונתם. פרחי הקטיף מפגרים בשיעור -)בזכות הצמחים; במיוחד צמחי

2017. 
  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 מגדלי הפקעות מסבירים פנים לתייר, ומצפים ליחס דומה... 

הפקעת, עכשיו באביב, פוקדים אלפי תיירים את 'אזור הפקעות' במערב -פריחת הצבעונים ושאר פרחיכידוע, בעונת 
במאי[, ומשם ממשיכים לצפות  19במרץ עד  21-]פתוח מ Keukenhofהולנד. רובם מבקרים בפארק הנפלא 'קויקנהוף' 
ביאה כמובן הכנסה לא מבוטלת . התיירות העונתית הזו מבתקופה זו בשדות גידול הפקעות, הפורחים בכל הדרם

 לעסקים באזור.

ל העכשווי חייב לכלול בחוויית הטיול גם תצלום 'סלפי', התייר והטיי  
אותו ישתף עם חברים ובני משפחה. נוהג זה משמש מנוף עצום 

מכירות, ומביא כמובן עוד ועוד מבקרים לאזור. אלא -לקידום
נגרמים נזקים  שה'סלפי' המצוי נעשה לרוב בתוך שדה פורח, וכך

גדולים לשדות הנמצאים לאורך כבישי האזור. היקף הבעיה של 
רמיסת צמחים מגיע לממדים גדולים ביותר. והנה בעיה למגדלים 
ולפרנסי האזור: כיצד למנוע נזקים מבלי לגרש ולהרחיק את 

 התיירים...

אשתקד הוחל בקמפיין הסברה לתיירים, אשר גרם לתגובות 
לא היה ידידותי ביותר. השנה יצאו אה כנרשליליות, משום ש

הגורמים באזור במסע הסברה נרחב, תחת האמרה/הסלוגן 
דו את רכושנו" בכ  אך מהפרחים,  וחופשי[ "תיהנ מאוד ]בתרגום

“Enjoy the flowers, respect our pride” . שלטים עם הסיסמה
-אל-מגייסים מתנדבים להיות 'שגרירים' ולקיים הסברה פנים –הזו מוצבים לאורך החלקות הגובלות בכבישים, ובנוסף 

זאת, -פנים מול התיירים. הטלוויזיה ההולנדית הקדישה כתבה לנושא, וראיינה מגדלים שהסבירו את הבעיה. ועם
מקיימים בעצמם משמרות בכדי למנוע, בנימוס, מהמטיילים לרמוס את  ציבורית-מגדלים שהחלקה שלהם גובלת בדרך

 שדותיהם...

 BPN + Greenity + Hortibiz 27-29/03/2019 :ותהמקור

 דורשים לציין 'תאריך קטיף' לפרחים הנמכרים

]ארגון המאגד מגדלים וסוחרים של פרחים וצמחים, אשר נוסד בזמנו  Flora Futuraדובר מטעם ארגון 'פלורה פוטורה' 
[ יצא בקריאה להחיל פרסום 'תאריך קטיף' 2017-35בידיעון מס' מתוך ההתארגנות 'לשמר את שעוני הצמחים', ראו 

הנמכרים לצרכנים. המטרה, לדבריו, היא להגביר את האמון של לפרחים 
ת לאיכות טובה בכל שרשרת הצרכנים בספקי הפרחים, ולהעמיק את המחויבּו

 המוצר.

"העובדה שדווקא אנו, כספקים של מוצר טרי, איננו מציינים את תאריך הקטיף 
מים, לאור היא מוזרה ביותר" אמר הדובר. הדבר מתבקש עוד יותר, לדעת היוז –

לורהולנד למכור פרחים מתוך מלאי במקררים. את פרויאל המגמה המתגבשת ב
ההצעה/דרישה הזאת הם מעלים יחד עם ביקורת על הרמה הנמוכה, לדבריהם, 

פלורהולנד, מה רויאל של אמינות התמונות המצורפות לפרחים הנמכרים ב
 אמון הצרכנים במערכת.ב לפגיעהשגורם 

, בינתיים, לעובדה שהצרכן מקבל, במרבית : היזמים לא התייחסוהערת העורך]
המקרים, אגדים מעורבים, שהפרחים המרכיבים אותם באו ממקורות שונים; מה 

כן לא ברור מה עמדתם -שמעמיד בספק את הייתכנות ליישם את דרישתם. כמו
 תעמיד אותםלגבי פרחים שנקטפו מחוץ להולנד, אשר חובת ציון תאריך הקטיף 

 יחסי מובנה[-חסרוןב

 / www.florafutura.nl  Bloemenkrant 02/04/2019   :ותהמקור

 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1735.html#green1
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