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 מגדלים מוחים על הצפת השוק ע"י מגדל 'אורח' מספרד

עציץ  –]בתמונה[  sundaville/dipladeniaמגדלי צמחי סנדווילה, מקבוצת דיפלדניה  20קבוצה של 
שיגרה בשבוע שעבר מכתב נזעם להנהלת רויאל פלורהולנד. הם  –פורח, מטפס ממשפחת ההרדופיים 

עודפת פתאומית, -כך שניתנה אפשרות למגדלים מספרד להציף את השעונים בהספקה-מוחים על
 למפולת מחירים.שגרמה 

עגלות עם  171במאי  29לפי המכתב, המגדלים 'הנאמנים' הביאו לשעונים באלסמיר ובנאלדוויק ביום 
 87ק ספרדי המייצג מספר מגדלים הביא באופן פתאומי עוד דיפלדניה, כנראה כמות רגילה, בעוד ספ  

פלורהולנד רויאל מוחים על כי הם , מה שהביא לקריסת השוק. 2Aעגלות, אשר כמחציתן היו מאיכות 
מאפשרת פעילות כזו "מאחורי גבם של מגדלים קבועים ונאמנים", ועל כי מדיניות ההספקה העודפת 

 לא נאכפה כהלכה במקרה הזה.

מהנהלת רויאל פלורהולנד נמסר כי הם נמצאים בהידברות עם כותבי המכתב, וכי הם אינם מעוניינים 
 להגיב בתקשורת.

 Vakblad vd Bloemisterij 04/06/2019המקור: 

 עונה תובא לדיון נוסף-המכירות לפרחי-תכנית קידום

עונה התכנית -לפרחי FPC, באמצע מאי נדונה בוועדת המוצר 'בשבוע שעברכפי שפרסמנו כאן 
. בהצבעה בוועדה השיגה 2020-22ימי פרחים' לסבב נוסף, בשנים  365' הקמפייןלהמשיך את 
פי היקף מכירות(; רוב שאינו מספיק לאישור -הצבעה על-מהקולות )לפי זכויות 57%ההצעה רק 

 עונה.-קיץ ופרחי-תכנית המחייבת גבייה מכלל המגדלים של מוצרי פרחי

, לפרחי עונה ולפרחי פקעת שונים, הוחלט פה עדות המוצר'ווביוני, שקיימו שתי ' 6-בדיון נוסף, ב
כך צורפו מספר מגדלים לחברי צוות -אחד לבצע שינויים בתכנית ולהביאה לדיון נוסף. לשם

ביחד תכנית חדשה. זו תובא להצבעה בסתיו הקרוב. הקמפיין הנוכחי ירוץ עד  יכינוהפרסום, והם 
 . 2020אמצע 

טו ברוב גדול להמשיך את תכנית קידום המכירות השבוע נודע כי מגדלי האמריליס כבר החלי
  זו. למימון פעילות 2019-2022מהמכירות שלהם בשנים  0.25%למוצר שלהם, ואישרו גבייה של 

 BPNieuws 07/06/2019  Vakblad vd Bloemisterij 06/06/2019 + :ותהמקור

 תר להכין תמונת מוצראיך בדיוק צריך ומּו

 באחריותנושא הכנת התמונה הנלווית למוצר המוגש למכירה הוא, עבור המגדל הישראלי, 
זאת, איכות התמונה ויעילותה מול הלקוחות הן בהחלט אינטרס -הפורק שלו בהולנד. עם

 מובהק של המגדל. 

בסתיו האחרון היו מגדלים הולנדים שהעלו דרישות לשינוי הכללים להכנת תמונות, כך שיוכלו 
, מאידך, דרשו להחיל סטנדרטים קנייניםואת המוצר שלהם מול הלקוחות.  את עצמםחד ליי

ברורים על אופן הכנת התמונה. ההנהלה אמנם נענתה לחלק מהדרישות, ועכשיו אפשר 
מאפשרים בין השאר אשר להוסיף לתמונה מידע אישי, בכפוף לכללים טכניים מסוימים, 

כאשר הם מציעים אותה ללקוחות  –שרכשו ללקוחות להשתמש בתמונות של התוצרת 
 שלהם, בהמשך 'מסלול הפרח'.

מי מהמגדלים המעוניין להיכנס לעובי הקורה וללמוד את הכללים, בכדי להנחות את הפורק 
 המפרטת את כללי המשחק. אל הדפדפת המיוחדתולפקח עליו, מוזמן אפוא לגלוש 

 RFH News 21/05/2019המקור: 

  

 פלורהולנד רויאל חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1923.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/media/12643057/royal-floraholland-leaflet-fotovoorschriften_eng.pdf
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 מפגשים עם נציגי 'מועצת החברים' וצוות ההנהלהתזכורת: ה

מפגשים עם נציגי ההנהלה ו'מועצת החברים', במסגרת , יתקיימו )גם( בישראל בשבוע שעברכפי שפרסמנו כאן 
 .של מפגשים אזוריים הסבב הנוכחי

התכנסות ורישום עם  15:30ן; "בגבעת ח 19/06/2019ביום רביעי  •
 .16:00ועוגה; תחילת הדיונים בשעה קפה 

התכנסות ורישום עם  10:00בתלמי יוסף;  20/06/2019ביום חמישי  •
 .10:30קפה ועוגה; תחילת הדיונים בשעה 

', עדכון מהנעשה Floridayהיום: קיימּות, פלורידיי -הנושאים שעל סדר
 .ברויאל פלורהולנד, ותשובות לשאלות

אבנר שיר, נציג ישראל ב'מועצת  המארח והמתרגם במפגשים אלה יהיה
 החברים'. מהולנד יגיעו הנציגים:

 נציג 'מועצת החברים'. Arnoud van der Knaapארנאוד ואן דר קנאפ  •

 , מנהל התפעול, נציג צוות ההנהלה.Yme Pasmaאימה פאסמה  •

 פלורהולנד.ת' של רויאל , נציגת 'צוות הקיימּוStefanie Miltenburgסטפני מילטנבורג  •
 בואו להשתתף, לשמוע, להשמיע, ולהשפיע!

נא להודיע מראש על השתתפותכם לירון כוכבי או לאבנר שיר. אליהם אפשר גם להעביר שאלות או הצעת נושאים 
 לדיון.

 נמסר ע"י ירון כוכבי

 שלב א' –הרחבה ועדכון השירותים למגדל 

פלורהולנד מרחיבה ומחדשת את סל השירותים שהיא מציעה למגדלים מתוך הכרה בצרכים המשתנים, רויאל 

ת שירותים' המותאמת לצרכיו האישיים. זאת תוך הקפדה לולקניינים.  בזמן הקרוב יוכל כל מגדל לבחור לעצמו 'חבי

 על. על העיקרון 'יוצר ההוצאה  הוא הנושא בתוצאה', המבטיח כי כל אחד משלם רק עבור השירותים שהוא צורך בפו

בשלב הראשון, שמופעל כבר מתחילת יוני, מוצעים למגדלים שירותי 

 תמיכה בשיווק, כגון: 

 מעקב בזמן אמת אחרי התפתחות השוק והמחירים. •

 ייעוץ לחיזוק המעמד האישי שלך בשוק. •

מעקב בזמן אמת אחרי המוצרים שלך הנמצאים 'על המדף',  •

 וחשיפה לתגובות קונים.

 קמפיינים שמתבצעים עבור קבוצת המוצרים שלך.רי חמעקב א •

 .רויאל פלורהולנד למדור המיוחד באתרלכל המידע על שירותים אלה, וליצירת קשר לשם קבלתם, יש לגלוש 

 RFH Nieuws 10+13/05/2019: ותהמקור
 

  

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1922.html#green1
https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2019/week-22/our-renewed-services-are-more-flexible-and-more-efficient-for-you
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 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, כצפוי,   22בשבוע מס' 
סנט  26.6לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס'  -14%לגבעול, 
מזו  -14.5%-. וזאת כשהכמות הכללית הייתה קטנה ב21

 של השבוע שעבר. 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר 

-+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב15%-הממוצע גבוה ב

 מזו של אשתקד.   -8%

 

 22+ )!( מזה שהיה בשבוע מס' 40%-המחיר היה גבוה ב

 .2017בשנת 
 

מחירי הפרחים בשעונים ירדו עוד לעומת  23בשבוע מס' 
 -14%סנט לגבעול,   23השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 22פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
+ מזו של השבוע 8%-כשהכמות הכללית הייתה  גבוהה ב

 שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
, בעוד הכמות -7%-מוך בהיה המחיר הממוצע  נ משמאל[

 + מזו של אשתקד.  5%-הייתה גבוהה ב
 

 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת  23+ מזה שהיה בשבוע מס' 2%-המחיר היה גבוה רק ב
 

+ ביחס לזה של אשתקד, 2.9%עומד עתה על  פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 2.4%והוא גבוה בשיעור 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 טבע בהולנד-פגעי

צעדים להגבלת השימוש במים להשקיה. זאת בעקבות 'בצורת'  בכמה אזורים בהולנד, כבר ננקטועוד טרם החל הקיץ 
מ"מ מתחת לממוצע השנתי. הוטל איסור  100-הפוקדת את המדינה: פיגור בכמות הגשם, שעדיין עומדת על יותר מ

 על שאיבת מים לשימוש חקלאי באזורים לא מעטים.

רה הגיעה פעם בהולנד. הטמפרטו-חם ביותר איה ביוני 2-כ יום ראשון שעבר נרשם
 .1947-ויותר. השיא הקודם לתאריך זה נרשם ב 30°-במקומות מסוימים ל

זה לא מנע את הסערות שפקדו אזורים נרחבים בשבוע שעבר. סופת  'קיץ' אך
טורנדו ביום ג' חלפה על פני אזור נרחב בדרום ובמזרח הולנד, והותירה אחריה 

ר ארנהם נרשמו לא פחות הרס רב לחקלאות, ובעיקר לחממות. באזור שמדרום לעי
קריאות באזור  150קריאות לחברת הביטוח החקלאי. ולמחרת נרשמו  200-מ

מערב המדינה. מגדלי פרחים שונים תיארו בפני -דרומית לאלקמאר, בצפון
בחממה  1,000זכוכיות שבורות, ועד  80-עיתונאים נזקים שנגרמו להם, החל מ

לל לחממות פרחים. כרגיל בסופות אחרת. לא נמסר סיכום של היקף הנזקים הכו
 לא סבל כלל מהסופה...  –נתיב ההרס היה צר, ולעתים השכן של מי שניזוק קשות  –מסוג זה 

פרחים בשטח -ריינסבורג נרשמו ביום חמישי נזקי ברד כבדים לגידולי פקעות-הואילו ב'רצועת הפקעות' באזור ליס  
 שרה עוד סופות. טרם נודע על נזקים.פתוח. תחזית מזג האוויר לסוף השבוע האחרון בי

  BPnieuws.nl 04/06/2019 + Vakblad vd Bloemisterij 04+05/06/2019 + Greenity 07/06/2019: ותהמקור

 םחברות הולנדיות יסייעו לפיתוח ענפי הפרחים והירקות בווייטנא

לייעוץ כלכלי, ביקרה באחרונה בוויטנאם,  פרטי משלחת של אנשי עסקים ממגזר הגננות בהולנד, בהובלת משרד
בענפי הגננות  חקלאיםהבנות עם נציגי משרד החקלאות המקומי להקמת 'פלטפורמה לשת"פ' עם -וחתמה על מזכר

 במדינה.

מוצר באזור דאלאט, בחלק הג שרשרת דרּוהפרויקט הראשון עליו מדובר הוא ש  
ועד למכירה, בדגש על יצוא.   מהגידול, דרך הטיפול בתוצרת, ;הדרומי של המדינה

, Dalat Hasfarmבאזור פועלת כבר שנים חברה הולנדית, אשר הקימה את משק 
 הצלחת משק זה .ביפן ובסין שיווק דונמים ומקיים שלוחות 1,200המשתרע ע"פ 

[. 2017-9בידיעון מס' חקלאים מקומיים להיכנס לגידול פרחים ]ראו  ןלהמו מהגר
מיליארד גבעולי פרחים  2.5-פרחים', כ-כפרי' הכיום מגדלים שם, בעיקר בשלוש

פי הפרסום ההולנדי[  חקלאים -ד' ]כך על 60,000-פני שטח שמתקרב ל-בשנה, על
ממחסור בתשתיות מתאימות וחסר להם ידע מודרני. כמעט שאין  אלה סובלים עדיין

 קירור, ורמת היבולים נמוכה.-בנמצא בתי

ד' במקומות שונים, ושוקלת  30,000 פני-על, המגדלת VinEcoעל הפרק גם סיוע ושת"פ עם חברת ענק לגידול ירקות, 
 נוי.  -כניסה לגידול פרחים וצמחי

 Vakblad vd Bloemisterij   06/05/2019 המקור:

  

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1709.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1709.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1709.html#orange2
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 בועות' מסייע לגידול בתנאי חום-פיתוח שימוש ב'ננו

תחו יכי פות אחת ביפן ואחת בהולנד, בהצהר כל אחת בנפרד, זמנית, שתי חברות שונות,-בשבוע שעבר יצאו, בו
חמצן, אשר -בשילוב עם מחולל nano bubble irrigation טכנולוגיה מהפכנית, המבוססת על 'טיפות מיקרוסקופיות'

פלאים ביעילות הגידול של פרחים וירקות. הידיעון שלנו אינו עוסק, כידוע, בתחום הגידול עצמו ]בזאת עוסק 'עלון  עושה
התכונות המיוחסות  מגוון הפרחים' של שה"מ[ לכן לא נפרט כאן את כל

לבנו הידיעה -ת תשומתאך משכה א ;לשיטה ע"י החברות שמפתחות אותה
עבור מגדלי ציפורן יפנים,  acnitiמיפן, הטוענת כי השיטה פותחה ע"י חב' 

דצמבר -, שהצליחו בזכותה להגיע ליבול גבוה ואיכותי בנובמברAichiבאזור 
, מה שמזכיר 33°משתילת יולי, כאשר הטמפרטורה הממוצעת באזור היא 

ולהיות ים את עונת השיווק, דלים אלה להקדגאת תנאי ישראל. זה מאפשר למ
באיכות. החברה מדווחת על הצלחה ראשונית גם ביבולי גרברה  תחרותיים

 עציץ.-וליזיאנטוס, ותחילת ניסוי בוורדים, בחרציות, ובצמחי

וגם לאתר   www.acniti.com היפני המתעניינים מוזמנים לגלוש לאתר
  tec.com-www.pbנדית החברה ההול

  FloralDaily 04+06/06/2019  המקור

 

 

https://www.acniti.com/
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