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 פלורהולנדאל רוי'להיות בתמונה' עם יישומון 

אפליקציה המאפשר / יישומוןרויאל פלורהולנד מפעילה עבור חבריה ולקוחותיה 
גישה לכל המידע הדרוש, בכל רגע נתון, ומכל מקום. היישומון שימושי במיוחד 

 למי שנמצא הרבה בדרכים ואינו 'יושב מול המחשב' באופן קבוע.

י מחירמקשר את המשתמש למידע כמו  Royal FloraHolland appיישומון 
FloraneXt עסקאות ,FloraMondo זמני פעולת השעונים, הודעות על ,

 תקלות, חדשות, מידע על ירידים, ועוד כיו"ב, כל המידע הדרוש.

המאפשר גישה  Royal FloraHolland Community appיישומון נוסף הוא 
 לכל התוכן הכלול באתר 'קומיוניטי'.

  psRoyal FloraHolland apמומלץ להוריד את היישומונים, דרך האתר, בדף 
 אפשר להוריד גם ישירות מ'חנות' האפליקציות.

 RFH News 17/04/2019המקור: 

 מכרזה-יוחמר הפיקוח על השימוש בעגלות

הידיעה הזו אינה נוגעת, באופן מעשי, למגדל הישראלי, אלא למי שמספק לו שרותי פריקה. אך מוטב למגדל להיות 
   קשור לייעול תהליכי המכירה:ו, הנוגע לו באופן עקיף, למידעמודע 

המדפים -מסתבר שמגדלים וסוחרים בהולנד נוהגים להשתמש בעגלות
ים להספקת תוצרת של המכרזות גם לצרכים שלהם שאינם קשור

נייד' לציוד שאינו קשור כלל לתוצרת -למשל שימוש כ'מחסן ורכישתה; כמו
המדוברת. שימוש כזה מפחית כמובן את מספר העגלות הזמינות 

 עומס. -לתהליכי המכירה, וגורם למחסור בעגלות בימי

כדי למנוע את התופעה, או לפחות לצמצמה באופן משמעותי, מודיעה 
יתקיים פיקוח  2019באוגוסט  1-ו, כי החל מפלורהולנד עכשירויאל 

מוגבר על השימוש בעגלות, ועל המשתמשים 'שלא כדין', כלומר שלא 
הכל בהתאם לתקנון השימוש בעגלות,  ;למטרות המוגדרות, יוטלו קנסות

     . בדף האינטרנט המיוחד לשימוש בעגלותאותו ניתן לקרוא  

 RFH Nieuws 02/05/2019המקור: 

 תחזק את ענף הפרחים ההולנדי Bluerootsהמנכ"ל משוכנע כי רכישת 

הפרטית לתוך ארגון רויאל  Bluerootsלאחר השלמת המיזוג של מערכת 
פלורהולנד רויאל [ כתב לאחרונה מנכ"ל  9בידיעון מס' פלורהולנד ]ראו 
בעלון הפנימי של  Steven van Schilfgaardeפחארדה לסטיפן ואן סכי

פלורהולנד, רויאל סביר את חשיבות הצעד הזה עבור ה, וGROWהארגון, 
 ועבור ענף הפרחים ההולנדי כולו.

יהיו מקושרים ישירות  Bluerootsהלקוחות מנויי מערכת כל מעתה, כזכור, 
 ,Floridayלכל מערכות המסחר הישיר המקוון של רויאל פלורהולנד, 

FloraMondo & FloraXchange והמגדלים המציעים תוצרתם במערכות ,
של רויאל פלורהולנד יחשפו ישירות לקונים אלה, מה שיגדיל את 

 היר.ההזדמנויות עבור כולם, ויאפשר להם ביצוע עסקאות באופן ישיר ומ

 - DFG , הסיטונאיםBluerootsסטיפן מספר לקוראיו כי יוזמי מערכת 
Dutch Flower Group ו-FleuraMetz  הקימו את המערכת במטרה לשפר

. כבר Floridayפלורהולנד, רויאל את מעמדם בתחרות עם המערכת של 
יצאה הקריאה  2017פלורהולנד בדצמבר רויאל באסיפה הכללית של 

עלת כל הצדדים. זה לקח יותר משנה עד לשתף ולמזג את המערכות, לתו

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/media-centre/royal-floraholland-apps?utm_source=Nieuwsbrief_NL_16_2019&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief_NL_2019
https://www.royalfloraholland.com/en/buying/logistics/logistic-supplies/auction-trolleys/conditions-of-use
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1909.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1909.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1909.html#green1
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פלורהולנד הבשילו, והמערכות מוזגו תחת כנפי רויאל רויאל שהדיונים הפנימיים בין הסיטונאים, והמגעים עם 
 פלורהולנד. 

גם -מחזקת מאוד את מעמדה של הולנד בשוק הפרחים העולמי. מה הזו כיום ברור לכולם כי הפעילות המשותפת
אמריקה, שווקים בהם מעמדה של הולנד אינו מוביל כמו -יחול בעיקר במדינות אסיה ובצפון הגידול העולמי שידוע כי

משום שלכל חברות המסחר ההולנדיות ישנה גישה ישירה להיצע  זה יקרהבאירופה. 
פלורהולנד, וכל אחד מהם יכול להציע רויאל של כל המגדלים ההולנדים ושל שאר מגדלי 

קים. "יצרנו שוק בינלאומי בעל תכונות בקלות את כל המגוון העשיר שאלה מספ
 ת, משום שהוא זמין לכל היצרנים ולכל הסוחרים", מסכם המנכ"ל.ניטרליו  

פלורהולנד על התאמת המערכות הדיגיטליות, ויצירת פלטפורמה רויאל כיום עמלים ב
 אחידה שתאפשר שימוש יעיל ביתרונות השיתוף הזה. 

, בשילוב Floridayביוני, את מערכת  5-7, קניה, בימים יבניירוב IFTEXפלורהולנד תציג בביתן שלה בתערוכת רויאל 
יד. הוא אומר שהוא סקרן מאוד לגבי תגובות הקהל לחידושים . המנכ"ל יהיה שם כדי לפתוח את הירBluerootsעם 

 הללו.

  FloralDaily / Grow 19/04/2019 + FlowerTrial 03/05/2019: ותהמקור

 

 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

 

   בשוקי הפרחים באירופה 
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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 מעט לעומת  17בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  24.4השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 16פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס'  -3.4%
)!( מזו של  -22%-כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב

 השבוע שעבר. 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר 

 -9%-+, בעוד הכמות הייתה  נמוכה ב6%-הממוצע גבוה ב

 מזו של אשתקד.  

 17( לזה שהיה בשבוע מס' -0.7%המחיר היה דומה )
 .2017בשנת 

 

הפרחים בשעונים עלה, כצפוי,  מחירי 18 בשבוע מס'
סנט  31לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 

+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 26%לגבעול, 
+ מזו 16%-. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה ב17

 של השבוע שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד ו
+, בעוד 10%-ב גבוה הממוצע המחיר היה  משמאל[

 אשתקד.  זו של מ -14%-נמוכה בהכמות הייתה 
 

 18מס' זה שהיה בשבוע + מ9%-גבוה בהמחיר היה 
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת 

 

 אשתקד+ ביחס לזה של 2.3%עתה על  עומד פלורהולנדרויאל ב המצטבר מראשית השנההכללי מחזור המכירות 
 .2017+ מזה של 1.4%גבוה בשיעור   והוא

  RFH Markt & Informatieהמקור: 



 
 (2019) 19ידיעון מס' 

 

4 

 

 

 
 

 

 מגדלי הפקעות בהולנד נלחמים על תדמיתם הציבורית

, אשר הציגה נתונים לפיהם תושבים Zemblaהרוחות בהולנד סערו לאחרונה, בעקבות תכנית טלוויזיה של רשת 
המתגוררים בסמוך לחלקות גידול פקעות של פרחים נחשפים לשורה אינסופית של חומרים כימיים מסוכנים. התוכנית, 

דקות, הציגה תוצאות של בדיקות קרקע שנלקחו  40-מה 'למדוד = לדעת' ]בהולנדית זה מתחרז יפה...[ שארכה כשש  
חומרים מסוכנים שנמצאו, אותם הגדירה  57-משולי חלקת גידול שושן באזור ווסטלנד, ומנתה שאריות של לא פחות מ

 . בחקלאות כשימושיים בהגנת הצומח

נגד כבר דקות -ארגוני המגדלים, וגם משרד החקלאות ההולנדי, יצאו למתקפת
נית, עליה ידעו מראש. הם ציינו כי סירבו להתראיין לתוכנית, לאחר שידור התוכ

בגלל ניסיון העבר עם עורכי המדור, שנהגו לסלף את דבריהם. התגובות עסקו 
בשלילת הקשר של רוב החומרים לשימוש בגידול פקעות שושן, קביעה שכל 
הריכוזים שנבדקו היו בגבולות התקן המותר, וציטוט ממחקר שמצא שתושבים 

תגוררים סמוך לשדות חקלאיים הם בד"כ בריאים יותר מתושבי אזורים המ
שדותיו צייץ מעירוניים... מגדל פקעות השושן שדוגמאות הקרקע נלקחו 

בטוויטר כי הוא דווקא הזמין את עורכי התוכנית לשיחה בביתו, אך הם לא 
 צדדי".-הגיעו. כל הפרסומים האשימו את העורכים ב"הצגת תמונה באופן חד

כך, גם אם התגובות היו יעילות ומשכנעות, אין ספק -או-כךהערת העורך: ]
שנגרם נזק, וכי המתח בין החקלאים לשכניהם רק עולה בעקבות כתבות 

כאלה, במיוחד כשהן מגמתיות. אולי בהולנד הצפופה הבעיה בולטת במיוחד, אולם אין ספק שהנושא רגיש, ומאיים על 
 הסתם גם אצלנו בישראל[-מערביות, ומןציבור המגדלים בכל המדינות ה

 Greenity + Vakblad v d Bloemisterij  26/04/2019: ותהמקור

 מגדלים וורדים בקצה מזרח רוסיה

, החלו לאחרונה לגדל וורדים. במשק השיתופי טפלצ'יני, לים יפן ים אוחוצקין באי הרוסי הענק סחלין, צפונית ליפן, ב
המחוז, הסבו חממות מגידול ירקות לייצור וורדים, והם מספקים -בדרומו של האי

 את הצריכה המקומית באזור המרוחק הזה.

לדברי מנהלת המשק, אלנה בורקובה, הם פינו חממות ישנות מכל הציוד והכניסו 
יותר  2018-חדשים לחלוטין. הם כבר קטפו בלשימוש מערכת תאורה ווילונות 

פרחים ביום. לא נמסר  10,000ממיליון פרחי וורדים, וכיום קוטפים בקצב של 
 גודל השטח שהוסב לפרחים.

]אכן, נראה שאסיה נערכת לספק את צריכת הפרחים הגדלה שלה; גם במקומות 
 פחות צפויים...[כי ה

 FloralDaily 26/04/2019המקור: 

 בנגלדש נחושה להפוך ליצרנית פרחים מובילה

אודות המאמץ המשולב לפיתוח גידול הפרחים בבנגלדש, נראה שהרשויות  8בידיעון מס' בהמשך למידע שהבאנו כאן 
חישות להפוך את ייצור הפרחים לגורם משמעותי במדינה זו אכן פועלות בנ

בחקלאות המקומית. זאת מתוך האמונה שלמדינה יתרונות טבעיים 
 המאפשרים לה להיות גורם מוביל בענף הפרחים.

מיליון אנשים מעורבים בייצור  2-לפי מידע שפורסם לאחרונה, למעלה מ
משאבים רבים להקמת ובשיווק פרחים במדינה, והממשלה החליטה להקצות 

תשתיות לטיפול, הובלה, ושיווק של פרחים, בכדי לתמוך במגדלים ובסוחרים, 
מיליון  6-ולאפשר להם להתרחב. הממשלה הקצתה לאחרונה סכום השווה לכ

 $ לשם השקעות כאלה.

 100שוק סיטונאי בדאקה הבירה, הקמת  תהפרויקט אמור לכלול גם הקמ
 חקלאים. 540-ה מקצועית ל'צוותי שיווק', ותוכנית הכשר

 FloralDaily 15/04/2019המקור: 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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